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, SANYANGמטעם יצרני כלי הרכב  ןהזיכיוומטרו מוטור היא בעלת  ואילה

KAWASAKI ו- YAMAHA לייבא, למכור, להפיץ, לשווק ולתת שירות לכלי רכב ,

  בישראל; ,מתוצרת יצרני כלי הרכב מוצרי תעבורהו

 מערךבולהשתלב  ומטרו מוטור היצרן תדיניומ תא וצמע לע קבלל והסוכן מתחייב הואילו

 ;ישראלב מטרו מוטור מקיימתש לקוחותל שירותוה שיווקה

 :דלקמןכ צדדיםה יןב הוסכםו ותנה, הפיכךל

Iללי. כ 

 הגדרותו בואמ .1

 לקח הווים, מליוא מצורפיםה הנספחיםו וב צדדיםה צהרות, ההז הסכםל מבואה .1.1

 . ימנוה פרדנ לתיב

 הןב עשותל איןו לבדב התמצאותו וחיותנ שםל ןה הז הסכםב סעיפיםה ותרותכ .1.2

 .הסכםה רשנותפ צרכיל ימושש

 .להיפךו קבהנ וללתכ כרז שון; ללהיפךו ביםר וללתכ דיחי שוןל הז הסכםב .1.3

 :בצידםש משמעותה האת הז הסכםב מופיעיםה באיםה מונחיםל .1.4

חלק משטח סוכנות המשנה המוקם בהתאם  –" אולם תצוגה" .1.4.1

מפורסמים ונמכרים כלי רכב ומוצרי  לאמות המידה בו מוצגים,

 . היצרןתעבורה מתוצרת 
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כדי  הסוכן עםמטרו מוטור  להתקשרות התנאים -" מידהה מותא" .1.4.2

)א( 58לסעיף תאם שישמש מרכז שירות מורשה של מטרו מוטור בה

ואשר לאחר  מטרו מוטור רשאית לפרסםאשר לחוק הרישוי, 

ידי מטרו מוטור, או וכפי שיעודכנו על  "א"נספח כפרסומם יצורפו 

  היצרן, מעת לעת.

 מחזיקה וו/א בעליםה הואש דםא לכ - "קוח"ל וא "כברה על"ב .1.4.3

 תעבורה וצרימ לש וו/א כברה לש רוכשה וו/א משתמשה וו/א

 ;יצרןה תוצרתמ

, SANYANGכל אחד מאלה  – "יצרן הרכבאו " "יצרןה" .1.4.4

KAWASAKI ו- YAMAHA; 

-לקטרו, אכאנית, משמליתח ,איכותית תאמהה -" תאמהה" .1.4.5

 סוגל עבורהת וצרמ לש פונקציונאלית, וידתית, מבנית, מכאניתמ

 ;ותקןמ היותל תידע ואה וב רכבה לדגםו רכבה

 ישירותהסכם בין מטרו מוטור ללקוח למתן  –" תחזוקה הסכם" .1.4.6

 רכב ו/או מוצרי תעבורה;הכלי תחזוקה שוטפים ל

רכב חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף ה -"חוק הרישוי" .1.4.7

 והתקנות שיותקנו מכוחו. 2016 -התשע"ו 

כמשמעותה בחוק  –" אחריותה" וא" רכבל אחריותה תבכ" .1.4.8

לבין  מטרו מוטורבין למתן שירותי אחריות הנכרת הסכם הרישוי, 

 תוקףב הואו רכבה רכישת מועדב רכבה בעלל נמסרו רכבהבעל 

ואחריות למוצר תעבורה ואחריות  הסוכןמ שירותה זמנתה מועדב

בכל מועד שניתנה, אם ניתנה, לאחר  מטרו מוטורניתנה על ידי ש

  ;מסירת הרכב ללקוח

מוצר תעבורה המיוצר לפי תנאים  – "קורימ עבורהת וצר"מ .1.4.1

 ;והוראות שקבע יצרן הרכב לשם ייצור הרכב

מוצר תעבורה  -" התאמהו יכותא דרישתב עומדה עבורהת וצרמ" .1.4.2

שר בכל עת שמוצר שיוצר על ידי כל גורם שיכול להצהיר ולא

התעבורה נמצא בדרגת איכות והתאמה המקבילה לדרגת איכות 

והתאמה של מוצר תעבורה ששימש את יצרן הרכב בעת הרכבת 

  הרכב.
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מכשיר למעט , חלק, מערכת חלקים, אבזר -" עבורהת וצרמ" .1.4.3

או  מיתקןמכשיר שהוא כלי עבודה המשמש מוסך או יצרן בלבד, 

הרכבתו, ל לשמש או המיועדים משמשיםה גז או מוצק ,נוזלי חומר

 או בטיחותו להבטחת או רכב של התקינה לפעולתו או תחזוקתול

אחד מהם אם  כל וכן, או לנוחיותו בו המשתמשלהבטחת בטיחות 

 ;דין פי על ברכב להימצא עליו

 עבורהת וצרמ אינוש עבורהת וצרמ -" ליפיח עבורהת וצרמ" .1.4.4

 ;קורימ

שאינם נמכרים על ידי צרי תעבורה מו -" נלווים מוצרי תעבורה" .1.4.5

מטרו מוטור ו/או מוצרי תעבורה שנמכרים ללקוח שלא אגב 

רכישת רכב ו/או מוצרי תעבורה הנמכרים אגב מכירת רכב 

 .מבעלות קודמת

 מוצרי תעבורה שנרכשו ממטרו מוטור –" מוצרי מטרו מוטור" .1.4.6

 ;אנרגיה בע"מ או ארנב/ו

טרתן איסוף, רישום חומרה ותוכנות שמ –" מערכת ממוחשבת" .1.4.7

 ,אחרים סוכנים, מטרו מוטורוניהול מידע וקיום תקשורת עם 

קבלני משנה וספקים, על פי המפרטים והדרישות שבאמות 

  המידה;

חלק משטח סוכנות המשנה שתוכנן ויועד למתן  –" מרכז שירות" .1.4.8

שירות, אחריות יצרן ויבואן, אחזקה ומכירת מוצרי תעבורה לכלי 

 . צרןהיהרכב מתוצרת 

הוראות, הנחיות,  ,נהלים, סטנדרטים –" נהלי מטרו מוטור .1.4.9

בכתב  ושיינתנ ותמסחרי ,יותמקצועיות, טכניות, אדמיניסטרטיב

למכירה , בכל הקשור מעת לעתו/או היצרן  מטרו מוטורעל ידי 

בהסכם  הסוכןמתן שירות לכלי הרכב ואופן קיום התחייבויות ו

 ; באופן מיוחד סוכןו לא מטרו מוטורשל  הסוכניםזה, לרשת 

 פועלו מצאנ וב פיזיה המבנהו מקרקעיןה – "משנהה וכנות"ס .1.4.10

______ ב_________  גוש_____ ב חלקהכ ידועיםה הסוכן

_____ מ"ר  שטחב בנהמ ליהםע שר_____ מ"ר, א לש שטחב

שיותאמו או  בעיר ______ ___ ספר________ מ רחובב

 .התואמים את אמות המידה

פעילות ו/או  פעילות שיווקיתו/או  כל פרסום -" פרסום ושיווק" .1.4.11
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היצרן ו/או או נייר הנושא לוגו ו/עלון ו/או  מוצרו/או  יחסי ציבור

 בעברית או באנגלית היצרן ו/או מטרו מוטור/או שם ו מטרו מוטור

עיתונות,  תקשורתית לרבותבכל מדיה  קלמטרות פרסום ו/או שיוו

ור ללקוחות, עלונים, ניירת , שילוט חוצות, דיוהרדיו, טלוויזי

משרדית, שילוט רכבי הדגמה, רשתות חברתיות, מדיה דיגיטלית, 

  , פרסום בנקודת המכירה וכדומה.כירותמום דימוצרי ק

כמשמעותו בחוק הרישוי ושהוא  - "כברה לי"כ וא" כברה" .1.4.12

 .מתוצרת היצרן

שנמכר על ידי הסוכן  מבעלות קודמתרכב  -"מבעלות קודמתרכב " .1.4.13

, ללקוחשנמכר על ידי מטרו מוטור  חדש רכב, להבדיל מללקוח

  באמצעות הסוכן.

 ניתניםה תיקוניםו חזקהא ישירות -"שירות" ו" ארכבל שירות" .1.4.14

  ;כמתחייב מהוראות חוק הרישוי עבורהת וצרמ תקנתה כן, ורכבל

תיקון עליו חלה האחריות שניתנה לרכב או  –" תיקון באחריות" .1.4.15

גם שמקורו בייצור, או בחומר לרבות בשל פ מטרו מוטורלמוצרי 

 ;RECALLתיקון בעקבות 

1.4.16. "RECALL" - כמשמעותה בחוק הרישוי  סדרתית בטיחות תקלת

 כבר ליכ קראיםנ מסגרתה, ברכבה צרןי דיי לע זומהי עולהפוכל 

 יצועך בצור, לרכבה צרןי דיי לע הוגדרהש בוצהק לע נמניםה

 ל, ערכבב כלולמ וא עבורהת וצרמ לש חלפהה וא יקוןת ,דיקהב

 .רכבה צרןי שבוןח

 הרשאהה הותמ .2

לשמש  חובהה אתו זכותה תא צמוע לע קבלמ הסוכןו ןכולס עניקהמ מטרו מוטור .2.1

 . לכלי הרכב שירות לתתו תעבורהה וצריומ רכבה ליכ תא שווק, לכסוכן משנה

להלן,  26 ההרשאה ניתנת לסוכן על פי ההסכם לתקופת ההסכם כהגדרתה בסעיף .2.2

 יתמתדתוך שמירה על כמפורט בהסכם  סוכןה ה לקיום התחייבויותוהיא כפופ

 . מטרו מוטורו כלי הרכב, היצרן מוניטיןו

IIמשפטיה מעמדוו סוכןה תחייבויות. ה 

 עסקיםה קידוםו עולהפ יתוףש .3

 נתמ לע קרוביםו וביםט חסיםי יצירתל יניהםב עולהפ שתפוי הסוכןו מטרו מוטור .3.1

 .  עסקייםה חסיהםי לש פורה יתוחפ הבטיחל
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 ליכ לשיווקו לקוחותה צוןר שביעותל שירות מתןל מאמציםה רבמ תא עשהי סוכןה .3.2

 .  תעבורהה וצריומ רכבה

 סוכןה צהרותההתחייבויות ו .4

 מצעים, אישורים, כיסיון, נכולת, יקצועימ דעי עלב ואה בכל עת יכ מתחייב הסוכן .4.1

 משרדמ סמכהה ודתעת ,וכלים ייעודיים כלי דיאגנוסטיקהציוד לרבות  ,כנייםט

מוצרי , רכבה ליכ תא שווקל דיכ דרושיםה דםא כחו ספייםכ ורות, מקתחבורהה

   .נהלי מטרו מוטוראמות המידה ו/או בהתאם ל רכבל שירות תתול תעבורה

הסוכן מתחייב כי אם מטרו מוטור תפרסם אמות מידה, מרכז השירות יעמוד בכל  .4.2

להערכות. עמידה באמות המידה תהווה פרק זמן  לסוכןאמות המידה, לאחר שיינתן 

 תנאי להתקשרות עם מטרו מוטור.

 קבלןכ , למעט מכירת כלי הרכב,הז סכםה יפ לע תחייבויותיוה לכ תא בצעי סוכןה .4.3

 . מטעמוו שמו, בצמאיע

בכל מקרה של גידול בנפח העסקים של הסוכן, מטרו מוטור רשאית לדרוש מהסוכן  .4.4

 בהתאם לנסיבות העניין.  ח האדםווכ יודלרבות הצ המשנה סוכנותאת להתאים 

, לשביעות רצונה של מטרו מוטור המשנה סוכנותנאותה של הסוכן ישמור על חזות  .4.5

 . הוימלא אחר הוראות כל דין הקשורות עם הפעלת

 רהותעבה וצרי, מרכבה ליכ תא מכורהפעיל את סוכנות המשנה, לל תחייבמ סוכןה .4.6

נהלי מטרו  יפ עלווכל דין  הז סכםה הוראותל התאםב לפעולו רכבה כליל שירות תתול

  .מוטור

 כלמ הז סכםה פיל עילותופ שםל דרושיםה רישיונותה לכ תא קבלל תחייבמ סוכןה .4.7

, גרהא כלב לשאתו רלוונטיים, לוודא שהם בתוקף במשך תקופת ההסכםה גורמיםה

 לתב. קחידושםו אמוריםה רישיונותה בלתק צורךל ידרשוי שרא הוצאותו יטל, הסמ

 . הז סכםה לש תוקפול תלהמ נאית הווהמ רישיונותה לכ

לא יהיה בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בגורם כלשהו המתחרה כי מתחייב הסוכן  .4.8

ניתן לכך אישור כן , אלא אם במכירת כלי רכב המתחרים בכלי הרכב מטרו מוטורב

 .מטרו מוטורמראש ובכתב של 

 הצוגת אולםו כברה ליכ כירתמ .5

 מטרו מוטור דיי לע נדרשתה רמהב צוגהת ולםא משנהה סוכנותב יפעילו חזיקי סוכןה .5.1

  .כברה ליכ וצבוי ו, במידהה אמותב המפורטתו
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היצרן בהתאם לדרישות באולם התצוגה הרכב כלי את  ולשווק הסוכן מתחייב להציג .5.2

מלאה מכלי רכב מתוצרים אחרים. הובא הפרדה  , בין היתר,יםהכולל אמות המידהו

המחויב על פי תנאי בין התוצרים היא  מלאה הדרישה להפרדהכי הסוכן  יעתליד

 .טרו מוטורמלבין  היצרןההסכמים בין 

מטרו מוטור רשאית להעמיד, על פי שיקול דעתה ובתיאום עם הסוכן, דגמים מכלי  .5.3

 , מבלי שתהיה לסוכן כל זכות שהיא בכלי הרכב הללו. המשנה בסוכנותהרכב לתצוגה 

והוראות  מטרו מוטורבהתאם לנהלי  הרכב ללקוחות על ידי הסוכן תעשההדגמת כלי  .5.4

 .הדין

 שלללא אישור מראש ובכתב תוספות להם  יףוסיו/או הסוכן לא ישנה את כלי הרכב  .5.5

שאושרו  למעט התקנת מוצרי מטרו מוטור ו/או מוצרי תעבורה נלווים מטרו מוטור

וש מהסוכן להכניס שינויים . מטרו מוטור רשאית, לדרלהתקנה על ידי בעל הרכב

  מסוימים בכלי הרכב תמורת החזר הוצאות.

עסקאות  כלי רכב. מטרו מוטורללקוחות שירכשו מ טרייד אין עסקאות הסוכן יציע .5.6

 .מטרו מוטור יבוצעו בהתאם לנהלי טרייד איןה

 הסכם תנאיל התאםב דשח כבר זמנתה יצועב מעט, לפעולתוב שאיר ינוא סוכןה .5.7

 נקוטל תחייבוא מהו מטרו מוטור תא חייב, למטרו מוטורב קובלמה בכרה זמנתה

 הבהירל די, כמטרו מוטור דיי לע יתבקששכפי  וו/א דרושיםה אמצעיםה כלב

 .מכותושל ס אתז גבלהה לקוחותל

ובלבד שניהול פעילות זו לא , מבעלות קודמת הסוכן יהיה רשאי למכור ולקנות רכב .5.8

תקיים תוך הפרדה פיזית מלאה מפעילות מכירת ות ויתיפגע במכירת כלי הרכב על יד

  כלי הרכב.

 תנאי מכירה .6

 זמנתה סכםהאך ורק על גבי מטרו מוטור,  שםב לקוחותל רכבה ליכ תא כורימ סוכןה .6.1

ם ותא מכירהה בצעימ תנאילו/או  כפוף לתנאיובמטרו מוטור, ב מקובלה רכבה

  .הרישוי נהלי מטרו מוטור וחוק יפ עלו עתל עתמטרו מוטור מ נהיגהמ

לתוכנת ההזמנות של , על הסוכן להתחבר מוטור מטרומ ה מתאימההודע עם קבלת .6.2

תבוצע  הזמנת רכבמטרו מוטור שתאפשר לו גישה ישירה למערכת ההזמנות. 

  .אלא אם כן אושר אחרת על ידי מטרו מוטור מערכת הממוחשבת בלבדהבאמצעות 

 התחברל שיוכלכך  דע שברשותוהתאמה של מערכות המי ,על חשבונו ,על הסוכן לבצע .6.3

כאמור בסעיף יום ממועד ההודעה  30וזאת בתוך  מוטור ההזמנות של מטרולתוכנת 

 .לעיל 6.2
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ועל ידי  הלקוחהעתקים לפחות וייחתם על ידי  (4) ארבעהייערך ב רכבהת הזמנ הסכם .6.4

, מיד לאחר חתימתה. בלבד מטעם מטרו מוטור למטרה זוחתימה הסוכן, כמורשה 

לא יהיה תוקף העתקים חתומים מכל הזמנה. ( 2) שניהסוכן למטרו מוטור  יעביר

 .להזמנה שלא שולמו בגינה דמי הזמנה במועד חתימתה

ביום ביצוע  למטרו מוטור ועברוי דמי הזמנה ששולמו באמצעות המחאה ו/או במזומן .6.5

 . 12:00עד לשעה ההזמנה או למחרת ביצוע ההזמנה 

ו מוטור כלפי הסוכן רק אם ההזמנה בוצעה בהתאם מכירת כלי הרכב תחייב את מטר .6.6

בהסכם זה ולנהלי מטרו  לתנאים אותם קבעה מטרו מוטורלהסכם הזמנת הרכב, 

 .מוטור

 ללקוחמסירת רכב  .7

 ללקוח. מטרו מוטור תמסור את כלי הרכב ללקוחמטרו מוטור תכין כל רכב למסירה  .7.1

, כפי שצריך להימסר רכב ללא פגם, כשהרכב במצב תקין ,הלקוחאו לסוכן כשלוח של 

 חדש.

, יחתום הסוכן או מי מטעמו על טופס הלקוחעם מסירת הרכב לסוכן כשלוח של  .7.2

בנוסח שתציג לו מטרו מוטור המאשר כי הסוכן קיבל את הרכב כשהוא תקין ותואם 

על הסוכן להודיע ללקוח כי הרכב נמצא בחזקת הסוכן ומוכן . רכבהת הזמנ הסכםאת 

ועד מסירת הרכב לסוכן או למי מטעמו, יהא הסוכן אחראי ממלמסירה ללקוח. 

לרבות נשיאה בהוצאות הכרוכות בכך וכן יהא הסוכן אחראי  ללקוחלמסירת הרכב 

בפועל לידי  למסירתורכב עד יגרם או העלול להיגרם לישל הרכב ולכל נזק ש לשלמותו

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות היצרן לרכב.  .הלקוח

על אישור בנוסח שיימסר לסוכן,  הלקוח, יחתים הסוכן את ללקוחמסירת הרכב עם  .7.3

במצב תקין ומולאו כל  ללקוח, על ידי מטרו מוטור, ואשר לפיו הרכב נמסר מעת לעת

 הזמנת הרכב.הסכם תנאי 

 RECALL -תיקון באחריות ו .8

רו מט ודיעהה הםב מקריםב מעט, לרכבה כליל לבצע תיקון באחריות תחייבמ סוכןה .8.1

 צדמ אמורכ ודעהה יתנה. נסויםמ כבר שרתל ייבח ינוא יכ סוכןל בכתבו ראשמוטור מ

 . סוכןה לפיכ הואש וגס כלמ חריותא וו/א בותח ליהע וטלת אמטרו מוטור, ל

ויבצע תיקון אחריות, ב ללקוח המפורטות מטרו מוטוריקיים את התחייבויות הסוכן  .8.2

ללא כל דיחוי, על כל  מטרו מוטורודיע ל. הסוכן יהאחריותכמתחייב מ באחריות לרכב

 .אחריות מחלוקת אפשרית עם לקוח שמקורה ב

 רכבה עלב יובח לאל מטרו מוטור נהליל התאםב באחריות תיקוןב טפלל חויבמ סוכןה .8.3
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 . תשלוםב

מטרו ל הסוכןהנדרש הוא תיקון באחריות יפנה תיקון ה ספק אםבכל מקרה של  .8.4

 . טורמטרו מוויפעל בהתאם לנהלי  מוטור

מטרו לנהלי ו/או בניגוד  מטרו מוטוראחריות ללא אישור ביבצע תיקון  הסוכן אם .8.5

בעצמו בעלויות התיקון ולא יהיה זכאי  הסוכןישא י, לעיל 8.4, כאמור בסעיף מוטור

 . ממטרו מוטורלכל תשלום ו/או שיפוי 

ינו אף אם א הסוכןאחריות, יבצע אותו בלבצע תיקון  סוכןתורה ל מטרו מוטוראם  .8.6

מערכת הבאמצעות  למטרו מוטוריודיע  הסוכן. כי התיקון הוא תיקון באחריות סבור

 להוות סיבהאחריות, אשר עלולה בממוחשבת, ללא כל דיחוי, על כל דרישה לתיקון ה

 .לחילוקי דעות

בו קיים ספק כל אחד מהמקרים הבאים ייחשב כמקרה  מבלי לגרוע מכלליות האמור .8.7

 :אחריותב וןהמתבקש הוא תיקתיקון שה

לא ביצע בדיקות דיאגנוסטיקה לרכב כמתחייב  אם הלקוח .8.7.1

 מהאחריות לרכב;

מהתקנה ברכב של מוצר תעבורה שאינו מוצר  מהנגרהתקלה  אם .8.7.2

 תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה;

תוצאה משירות לרכב שלא על פי הוראות כלל אם התקלה נגרמה כ .8.7.3

 ין;עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העני

הוראות כלל עולמיות או  קיוםתוצאה מאי אם התקלה היא  .8.7.4

אזוריות של היצרן, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, 

 או מועדם.ו/קיומם 

היצרן  הוראות לכ תא בצעל תחייבמ סוכןה, מטרו מוטורבכפוף לקבלת דרישה מ .8.8

  .RECALL לביצוע

. סוכןמה שירותקבל ל יכנסש כבר החל על RECALL קיומו של וודאל תחייבמ סוכןה .8.9

מטרו  הוראותל התאםב סוכןה פעל, יהז כבר גביל RECALL ייםק יכ סוכןה צאמ

 . RECALL ותוא גביל מוטור

מטרו מ נרכשוש לבדב קורייםמ עבורהת מוצריב סוכןה שתמשיבאחריות תיקון  כלב .8.10

 .חרתא כתבב סוכןל ורתהה מטרו מוטור כן םא לא, אמוטור
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נהלי מטרו  יפ ל, עאחריותה תקופתב כברה כליל יאגנוסטיקהד דיקותב בצעי סוכןה .8.11

 כאיז היהי לאו הלקוחמ להא דיקותב בורע שלוםת לכ גבהי אל סוכן. המוטור

 וא מישרין, בקשורי אל סוכן. האמורכ דיקותבביצוע  גיןב מטרו מוטורמ תשלוםל

  .רכבב לשהוכ יפולט יצועב םע דיאגנוסטיקהה דיקותב יצועב ת, אעקיפיןב

 וצרימ עבורב סוכןמטרו מוטור ל תשלםש תשלוםה גיןב הסדר, הבאחריות יקוןת לכ .8.12

 יקוניםת מסגרתב העבודהו מקוריים אשר סופקו על ידי מטרו מוטורה תעבורהה

 . מעת לעתמטרו מוטור  דיי-לע יקבע, יאמורכ

היר נמכר על ידי הסוכן בתקופת האחריות, רשאי הסוכן להב מבעלות קודמתאם רכב  .8.13

כי אחריות מטרו מוטור בתוקף, בכפוף כמובן להסבת האחריות ללקוח,  ללקוח

 .לרכב האחריות בכתבכמובהר ומפורט 

 עשהנ וב שירות וא אחריותב תיקון גיןב כבר בעלמ לונהת תקבלת וב קרהמ כלב .8.14

 סוכןה תחייב, ממטרו מוטורמ סוכןה דיי לע נרכשש קורימ עבורהת מוצרב ימושש

 עלב תלונןה ליוע שירותל נוגעיםה המידעו פרטיםה לכ תא מוטורמטרו ל המציאל

 ןיעניב מטרו מוטור דיי-ל, עיקבעת ם, אתקבעש ירורב שיבתי כלב השתתףל כן, ורכבה

 .רכבה עלב לונתת

נהלי מטרו י שביעות רצון לקוחות בהתאם לרלקחת חלק בתהליך סקמתחייב  הסוכן .8.15

הלקוחות, על פי בחירתו, באמצעות  רצון י שביעותרהסוכן רשאי לבצע את סק .מוטור

מטרו מוטור או חברה חיצונית אחרת המבצעת סקרי שביעות רצון לחברה חיצונית 

או באמצעות מערכת פנימית  מראש ובכתב מטרו מוטורניתן לחברה אישור מובלבד ש

. הסוכן יישא מראש ובכתב מטרו מוטורניתן למערכת אישור מובלבד ששל הסוכן 

 סעיף זה. ת הכרוכות בקיום התחייבויותיו על פי יובכל העלו

  עבורהת וצרימשירות ו .9

 לע קבעוי שרא מחיריםב מטרו מוטורמהמקוריים  תעבורהה וצרימ תא רכושי סוכןה .9.1

 מוצריל תמורהב סוכןה גבהי ותםא לקוחותל מחירים. הפעםל פעםמ מטרו מוטור דיי

   . ןיד לכ יפ-לע סוכןה דיי-לע קבעוי תעבורה המקורייםה

 יעשהממטרו מוטור, י רכושי סוכןה שראמקוריים  עבורהת וצרימ בורע שלוםת .9.2

 בכפוף, ועתהד יקולש יפ לע שאית. מטרו מוטור רהמחאה ו/או העברה בנקאיתב

 וצרימ תא סוכןל מכורן, לסוכה לש תשלומיםה וסרומ עתהד הנחתל טחונותב מתןל

  מטרו מוטור.  דיי לע עוקבי נתינתהל התנאיםו היקפה, שדרך אחרתב תעבורהה

 מטרו מוטורהם רכושה הבלעדי של  הסוכןשנרכשו על ידי  מטרו מוטורמוצרי  .9.3

ויישארו רכושה הבלעדי עד לקבלת התשלום המלא בפועל בגין כל מוצר חברה שנרכש 

 או עד למכירת החלפים לצד ג', לפי המוקדם. 
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, את מוצרי טרו מוטורמבכל עת שיידרש על ידי  מטרו מוטורימסור לנציגי  הסוכן .9.4

 הסוכןשהתמורה בגינם טרם שולמה, לרבות באמצעות כניסה למחסן  מטרו מוטור

 כאמור. מוצרי מטרו מוטורוהוצאת 

 תויכא דרישתב עומדיםה עבורהת מוצריב רקו ךא ימושש יעשהו רכושי סוכןה .9.5

 אחראיה היהי הסוכןביחס למוצרי תעבורה שאינם מוצרי מטרו מוטור, . התאמהו

 ושהע ואה הםב תעבורהה וצרימ לש םלהתאמתו איכותם, לתקינותםל לעדיבה

על הסוכן לוודא לפני שהוא עושה שימוש במוצר תעבורה חליפי שמוצר . ימושש

 התעבורה מתאים לרכב.

 המפורט להלן: ייתן ללקוח הצעת מחיר שתכלול את הסוכן .9.6

 ;ברכב לבצעמציע  הסוכןשהפעולות  .9.6.1

  ;מספר שעות העבודה הצפוי .9.6.2

 כמתחייב מחוק הרישוי;מוצרי התעבורה המוצעים  .9.6.3

 ;היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב .9.6.4

  בגין השירות. פירוט התשלומים  .9.6.5

מחיר תינתן לראשונה ללקוח במסמך מודפס או בהודעת דואר אלקטרוני ההצעת  .9.7

את  רשאי, בהסכמת הלקוח, לעדכן הסוכן .("הצעת מחיר ראשונה" –)בסעיף קטן זה 

הצעת המחיר שנתן גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, ובלבד שיעדכן 

 בהתאם לכך, בהקדם האפשרי, את הצעת המחיר הראשונה שנתן.

ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוח, לרבות את עדכונן, לפחות במשך שנה מיום  הסוכן .9.8

 שהוצעו ללקוח.

ללקוח,  הסוכןיציע  ,RECALLאו  שאינה תיקון באחריות לשם ביצוע פעולה ברכב .9.9

תעבורה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי המוצרים  ייותר מסוג אחד של מוצר

לא יכול היה להשיג  לעיל אלא אם כן 9.6כאמור בסעיף בטרם ייתן לו הצעת מחיר 

יציע  הסוכןכאמור בחוק הרישוי. בכל מקרה  יותר מסוג אחד כאמור במאמץ סביר

 וצרי תעבורה העומדים בדרישות האיכות וההתאמה.ללקוח אך ורק מ

 חייבי אל הסוכןש בלבדו יןד לכ יפ-לע סוכןה דיי-לע קבעי רכבה בעלל שירותה חירמ .9.10

יצרן או מזמן ה שעתוןב קבועה עבודהה זמןמ חורגותה בודהע עותש לע רכבה עלב תא

 . יןד לכ יפ-לע ותרמ הדברש כלכ הכל, והעבודה בפועל, לפי הקצר מביניהם

/או כל פרט אחר הבאים ורטים הכוללת את הפ כדין הסוכן ייתן ללקוח חשבונית .9.11
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 :שיידרש על פי דין

 ;הסוכןשם  .9.11.1

 ;הסוכןמספר רישיון  .9.11.2

 ;וותאריך יציאתו ממנ סוכןתאריך קבלת הרכב ל .9.11.3

 ;פירוט הפעולות שבוצעו ברכב, ובכלל זה העבודה שבוצעה .9.11.4

 מחירם מוצרי התעבורה שהותקנו ברכב לרבות סוגם, ירוטפ .9.11.5

 ;והמספר הקטלוגי שלהם

 שעות העבודה; פירוט .9.11.6

 ;על ידי הסוכןכולל של השירות שניתן ללקוח  מחירה .9.11.7

תקופות האחריות ותנאי האחריות לפעולות שבוצעו ו/או למוצרי  .9.11.8

 התעבורה שהותקנו ברכב;

 –רות יאם בוצעה הפעולה באמצעות מי שאיננו עובד מרכז הש .9.11.9

 הסוכןייעשה בנפרד ו 9.11.8עד  9.11.4בסעיפים פירוט כאמור 

 3-ישמור את האסמכתא על ביצוע עבודה זו לתקופה שלא תפחת מ

 שנים.

 דרישותו לקוחותה ורכיצ לע ענהת שר, אעבורהת וצרימ לש ספקהא הבטיחל נתמ לע .9.12

 יפ לע תחייבויותיוה קייםל סוכןל תאפשרו עבורהת וצרימ אספקתל אשרב דיןה

 סוכןה חזיק, ישנקבעה על ידי היצרן גבוההה רמהב לקוחותל שירות לתתו הז סכםה

 דרישתב עומדיםה עבורהת מוצרי/או ו קורייםמ עבורהת וצרימ לש לאימ בועק אופןב

 מקובליםה סטנדרטיםה אתו רכיוצ תא הולמתה ינימליתמ כמותב התאמהו יכותא

, כפי מטרו מוטורובכל מקרה לא פחות מהכמות המתחייבת מהוראות ונהלי , שוקב

ובכפוף  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מטרו מוטור ה מעת לעתיו על ידשיקבע

 .להוראות כל דין

 מטרו מוטור מייבאתש רכבל מקורי עבורהת וצרמ קוחי לדי לע יידרשש מקרהב .9.13

 מטרו מוטורש ךכ יידימ אופןב סוכןה ותוא זמין, יסוכןה לש מלאיב מצאנ ינוא אשרו

 .חוק הרישוי וראותה כוחמ ליהע מוטלותה דרישותב עמודל וכלת

 עשהי סוכןה לש כוללתה מלאיה מתר לע פיקוח, הלהלןו עילל האמורמ גרועל בלימ .9.14

 לרבותביקור במחסן הסוכן ו רבות, לוניםש אמצעיםב מטרו מוטור דיי לע עתל עתמ

 אופן, בקטלגל סוכןה תחייבמ ךכ צורך. להממוחשבתלמערכת  של הסוכן חיבור
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 להזיןו מלאיב םימצויה שוניםה תעבורהה וצרימ ת, אמטרו מוטור םע וסכםמ

, במלאיש תעבורהה מוצריל נוגעיםה נתוניםה לכ תא ךכ שםל מוחשבתמה מערכתל

 אל אמורכ נתוניםש בלבד, ועבורהת וצרמ לכ לש קטלוגיה מספרוו יצרןה םש רבותל

 מחיר מוצר התעבורה והשימוש שנעשה בהם. רטיפ תא כללוי

 עבורהת וצרמ גביל מלאיה מתר וו/א מוסךב כוללתה מלאיה מתר תוןנ זמןב םא .9.15

 סוכןה תחייבמ זי, אעילל 9.12 סעיףב אמורכ דרושהה הכמותמ מוכהנ נהה סויםמ

כדי לעמוד במועדי האספקה המתחייבים בחוק  נדרשכ מלאיה מותר תא השליםל

 . הרישוי

 נתמ ל, עהתעבורה וצרימ אחסוןל נוגעותה מטרו מוטור נהליאת  קייםי סוכןה .9.16

 . אותהנ צורהב מירתםש תאשימוש נכון במוצרי התעבורה ו הבטיחל

 הסוכן מתחייב לתת שירות לכלי רכב בהסכם תחזוקה בהתאם לנהלי מטרו מוטור .9.17

 .ובכפוף להוראות הדין

לסוכן ו/או יוודא את שביעות רצונם של הלקוחות אשר מסרו רכבם לטיפול  הסוכן .9.18

הובא  .על פי נהלי מטרו מוטור רצוןת באמצעות שאלון שביעורכשו רכב מהסוכן 

ימים  לא יאוחר מארבעה מטרו מוטור ממליצה שהשאלון יתבצעלידיעת הסוכן כי 

 . הטיפול תוםמ

 מוצרי תעבורה נלווים .10

נלווים שאינם עומדים  מוצרי תעבורההסוכן איננו רשאי למכור ו/או להתקין  .10.1

 בדרישות איכות והתאמה. 

מוצרי בכל הנוגע למכירת  מטרו מוטוראו שלוח של אינו נציג ו/מצהיר כי הסוכן  .10.2

מוצרי נלווים הנמכרים על ידי הסוכן. לפיכך, האחריות בקשר עם מכירת  תעבורה

אין כל  מטרו מוטורנלווים הנמכרים על ידי הסוכן, חלה על הסוכן בלבד ול תעבורה

  נלווים. למוצרי תעבורהקשר עם מכירה כאמור ואין לה כל אחריות 

מטרו כן לדאוג כי המידע האמור בדבר אחריות הסוכן והעדר האחריות של על הסו .10.3

הגנת  יימסר ללקוח עם ביצוע המכירה כאמור. על הסוכן לנהוג בהתאם לחוק מוטור

ולהימנע מהטעיית הלקוח, בין היתר גם על ידי גילוי מלוא  1981-הצרכן, התשמ"א

כאמור והאחריות ים של מוצרי תעבורה נלווהמידע בקשר עם ביצוע ההזמנות 

 לביצוען ועל ידי נקיטת האמצעים המפורטים להלן. 

נלווים על הסכם הזמנה מיוחד  מוצרי תעבורהעל הסוכן לחתום עם הלקוח הרוכש  .10.4

יופיעו שמותיהם של הסוכן והלקוח בלבד,  בו נלוויםמוצרי תעבורה לעסקת רכישת 

ו/או  היצרןהמסחרי של או הסמל  היצרןו/או  מטרו מוטוראולם בכל מקרה השמות 

 . לרכישת מוצרי תעבורה נלוויםלא יופיעו על ההסכם  של מטרו מוטור
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לרבות מערכת  נלווים המתחברים או ניזונים ממערכות הרכב מוצרי תעבורההתקנת  .10.5

ו/או מטרו מוטור תעשה בהתאם להוראות ההתקנה של יצרן הרכב  החשמל והמנוע

בבקשה לקבל  מטרו מוטורנה, עליו לפנות אל בלבד. אם אין בידי הסוכן הוראות התק

 הוראות התקנה.

נלווים בכלי רכב תעשה, אך ורק על ידי מי שהוכשר ורשאי על  מוצרי תעבורההתקנת  .10.6

על ידי פי הדין לבצע התקנה כאמור ועבר השתלמות והוסמך לביצוע התקנות כאמור 

 ה.בדגם הרכב בו הוא מבצע את ההתקנו/או מטרו מוטור יצרן הרכב 

 ללקוחהסוכן יהיה אחראי כלפי מטרו מוטור בגין כל נזק שייגרם למטרו מוטור ו/או  .10.7

 .10ף כתוצאה מהפרת הוראות סעי

 הפרהל יחשבת סוכןה דיי לע הפרתוו הז הסכםב סודיי נאית נוה 10סעיף ב אמורה .10.8

 .הסכםה לש סודיתי

  סוכןה .11

 פורטיםמ מנהליוו סוכןב בעלי המניות לש בעלותה אחוזיו פקידיהם, תמותיהםש .11.1

 . שבוןח ואהר וא יןד ורךע דיי לע מאושר, ההז הסכםל "ב" ספחנב

 כל, למטרו מוטור לפיכ ערביםו ישיא אופןב חראיםא היוי סוכןה לש ותימנה עליב .11.2

 . , לרבות התחייבויותיו הכספיותסוכןה לש פעולותה

 נהליוסוכן ו/או במלי המניות ושיעור אחזקתם בבבעהסוכן לא יבצע כל שינוי  .11.3

בו )או  מניות ו/או העברת סוכןהסכם, לרבות הנפקת מניות ב" לבהמפורטים בנספח "

מטרו אלא בהסכמתה מראש ובכתב של או בעקיפין, ו/בגוף ששולט בו(, במישרין 

עברה הבעלות בסוכן עקב העברה לא רצונית )כגון ירושה(, תיבחן התאמתם . מוטור

והם יהיו טעונים אישור מטרו מוטור של הבעלים החדשים בהתאם לאמות המידה 

 בכתב.

להסכם זה, יהיה בהתאם לדרישות הסכם זה וכן  "גנספח "תקנון הסוכן המצורף כ .11.4

 . אמות המידהלדרישות 

 משנהה וכנותס יקוםמ .12

 ינוי. שהז הסכםל "ד" ספחנב מוגדרה מיקוםב משנהה וכנותס תא ליפעי סוכןה .12.1

 .בכתבו ראשמ רמטרו מוטו סכמתה עוןט משנהה וכנותס יקוםמ

 תא יהלוםש אופןב הלתקינותו הניקיונל ידאגו משנהה וכנותס תא תחזקי סוכןה .12.2

 . מידהה מותוא , נהלי מטרו מוטורמטרו מוטור לש סטנדרטים, ההיצרן סטנדרט

 וכנותסב שהוכל ימושש עשותל לשהוכ גורםל תירייעשה שימוש ולא  אל סוכןה .12.3
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 . הסכם זהאמות המידה ופי  שלא על לשהיכ מטרהל ממנה חלקב וא משנהה

ואם  נוסףרכב  תוצרלהיות מרכז שירות מורשה של על פי חוק הרישוי  זכאי הסוכן .12.4

עליו למסור  ,סוכנות המשנהלתוצר נוסף כאמור ב מורשה יבחר לשמש מרכז שירות

 הודעה על כך מראש ובכתב. מטרו מוטור ל

 זיהוי, סימנים מסחריים ומוניטין .13

הרשומים ושאינם  מטרו מוטורו/או  היצרןשל  םהמסחריי םסימניב שתמשי סוכןה .13.1

 סוכןה סקיע ידוםק וא רסוםפ שםל לבד"( במוגניםה סימניםה: "הלן)ל רשומים

 . מטרו מוטור אמות המידה ונהליל בכפוףו במשותף מטרו מוטורועסקי 

 וו/א בדםל מוגניםה סימניםב לשהוכ ימושש סוכןה עשהי אל 13.1"ק סב אמורל רטפ .13.2

 .מטרו מוטור לש בכתבו ראשמ אישורב לאא חריםא ימניםס וו/א סימניול ףצירוב

 חתת רקו ךא לקוחותל שירות ייתןו עבורהת וצריומ רכבה ליכ תא שווקי סוכןה .13.3

 . חריםא ינוייםכ וו/א מותש הםל וסיףי לאו הסימנים המוגנים

ע לצד ג' ולא יסיי, עקיפיןב וא מישרין, ברשוםל נסהי לאו טובתול רשוםי אל סוכןה .13.4

 סימניםו יליםמ ירוףצ דיי לע םא ביןו בדול םא ין, בלרשום איזה מהסימנים המוגנים

 סמליםב וא ונטייםפ וא רפייםג סימניםב ימושש גביל םג חולת וז וראה. החריםא

 . המוגנים סימניםל לשהוכ חסי גליםמ הםב נעוץה שוניה מרותל שרא

הרכב ו/או לשירות לכלי הרכב, גם אם ו/או לכלי  המוגניםהקשור לסימנים  ןמוניטי .13.5

או של היצרן ובכל מקרה, אין ולא מטרו מוטור , הינו של הסוכןנבנה על ידי, או בסיוע 

כל טענה או תביעה הקשורה למוניטין בתקופת ההסכם ו/או בסיומו,  סוכןתהייה ל

 כל סעד בהקשר למוניטין. ללא יהיה זכאי  הסוכןמכל סיבה שהיא, ו

 ושיווקפרסום  .14

על  לבצע פרסום ושיווק של כלי הרכב הנמכרים על ידו, יעשה זאת הסוכןאם ייבחר  .14.1

 חשבונו בהתאם לנהלי מטרו. 

בהתאם להנחיית מטרו מוטור, שלטים בשטח סוכנות המשנה הסוכן מתחייב להציב  .14.2

אשר יסופקו לו על ידי מטרו מוטור. שלטים  ו/או מטרו מוטור ןיצרהו/או כרזות של 

יקבעו בצורה יציבה וישמרו כראוי במשך כל תקופת הסכם זה. מטרו וכרזות אלה י

. המשנה סוכנותהסוכן שלטי פרסומת להתקנה בשטח  מוטור תעמיד לשימוש

 תהרישיונוהשלטים יישארו בבעלות מטרו מוטור. הסוכן יהיה אחראי לקבלת כל 

 הסוכן איישוההיתרים הדרושים לשם התקנת השלטים והכרזות האמורים, וכן 

 בתשלום כל אגרה, מס או היטל החלים על התקנתם והצגתם לציבור.
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 לעיל, 14.2ו/או כרזות של היצרן ו/או מטרו מוטור כאמור בסעיף  הצבת השלטים .14.3

מסיבות יישא בעלות השילוט כאמור אם מתחייב כי  . הסוכןכרוכה בעלויות כספיות

 36 תום לפני אמור יוסר' השילוט כאו הוראות צד ג/כלשהן לרבות שיקוליו האישיים ו

  .וחודשים ממועד התקנת

לרבות , מטרו מוטורמוצרים שיווקיים ופרסומיים אשר יתקבלו מיהיו  סוכןהברשות  .14.4

לכלי  תעבורה , ומוצריידי הסוכן-המשווק על קטלוגים ומפרטי רכב עבור כל דגם רכב

סומיים סוכן יציג את המוצרים השיווקיים ופרה .מטרו מוטור נהליל הרכב בהתאם

 . המשנה ויחלקם ללקוחות ולמבקרים בסוכנות המשנה בסוכנות

 וצרימ אינםש וו/א מטרו מוטור דיי לע שלא יובאו כבר כליל שירות עניקמ סוכןה םא .14.5

 היצרן לש הסמליםו שלטיםה צבת, ההז סכםה לח ליהםע רכבה כליל נוסףב עבורהת

 מיקוםו בגודלו חריםא סמליםו לטיםש כלמ במובחןו נפרדב עשה, תמטרו מוטורו

 . חריםא סמליםו לטיםש כלמ חותפ ולטיםב אינםש

לפגוע בתדמיתה של מטרו מוטור ו/או  יםאשר עלול יבצע פרסום ושיווקהסוכן לא  .14.6

מטרו של  מנהל השיווקמול  הפרסום והשיווקבאחריות הסוכן לאשר את כל . ןיצרה

 .מוטור

 מראש של אישורוכן טעונים סהשל אחרת מקוונת ל פעילות וכ אינטרנט הקמת אתר .14.7

  .מטרו מוטור נהליעל פי  ויעשו מטרו מוטור

ניתן  םמטרו מוטור תפרסם בפרסומיה, בהם היא נוהגת לציין את המקומות בה .14.8

 .סוכנות המשנה ומידע אודותלרכוש את כלי הרכב, את שם הסוכן 

 שינויו פתסו, תתאמהה .15

ו/או במוצרי  רכבה כלי( בMODIFICATION) ינויש וו/א וספתת וו/א תאמהה בצעי אל סוכןה

 הסוכןמ דרושל שאיתר מטרו מוטור. מטרו מוטור לש בכתבו ראשמ אישורב לאא התעבורה

 . וצאותה חזרה מורתת ו/או במוצרי התעבורה רכבה כליב סוימיםמ ינוייםש הכניסל

 סוכןה ובדיע .16

 קשוריםה םלומישתה כלב יישאו מיומניםו אומניםמ ובדיםע שבונוח לע עסיקי סוכןה .16.1

 ביטוח, לכנסהה מסל שלומיםת רבות, לעל פי הדין וחוזה העסקתם עסקתםה םע

 . וציאלייםס תשלומיםו אומיל

 מקצועיות תחרויותו בהרצאות, הדרכות, ימי עיון ישתתפו עובדיו/או ן וסוכהמנהלי  .16.2

. היצרןו מטרו מוטורהחלטת ל בהתאםשיתקיימו מעת לעת  בארץ ובחו"ל

  .באחריות הסוכןתתבצע ות בפעילוי ההשתתפות
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מטרו  שתערוךהסמכות  יעברו העובדיםמהסוכן כי  רשאית לדרוש מטרו מוטור .16.3

אשר  עובדיובהר, כי לביצוע ההסמכות.  על ידהו/או כל גורם אחר שהוסמך  מוטור

 .בתחום בו כשלי לעבוד אכשל בהשגת ההסמכה לא יהיה רש

על  המיובאים כלי הרכב דגמיבכל  נציגי המכירות יהיו בקיאיםמנהל אולם התצוגה ו .16.4

 רכבי מותגים מתחרים בארץ וגם במפרטי ידי הסוכן-והמשווקים על מטרו מוטור ידי

מטרו ובחו"ל. בקיאות הנציגים תיבדק באמצעות מבחני ידע שיחוברו ויערכו על ידי 

 מעת לעת. מוטור

, מוטורמטרו על ידי  םלתפקיד כוויוסמ ויוכשר מחסן החלפיםמוסך ובהעובדים ב .16.5

 בהתאם לתוכנית הכשרה שתקבע מעת לעת.

לדרוש הפסקת עבודה של מנהל אולם התצוגה ו/או נציג מכירות  רשאית מטרו מוטור .16.6

נית בתכאינם עומדים /או ו נהלי מטרו מוטורממלאים אחר  נמצא כי אינםאשר 

 . שנקבעה על ידי מטרו מוטורת עבודה לשיפור שביעות רצון לקוחו

 עובדיל חידיםא דיםמ עיצובל קשורה כלב מטרו מוטור וראותה תא קייםי סוכןה .16.7

 . סוכןה

 הסוכן, יודיע על כך הסוכןינתן על ידי קבלני משנה מטעם יאם שירות שנדרש לרכב  .16.8

יהיה האחראי הבלעדי לאיכות השירות  הסוכןובכל מקרה  למטרו מוטורבכתב 

 הניתן.

למטרו ב באמצעות קבלני משנה, לשירות שיינתן לכלי רכ הסוכןמבלי לגרוע מאחריות  .16.9

זכות הבלעדית לקבוע אם קבלני המשנה עומדים באמות המידה הנדרשות  מוטור

תגיע למסקנה כי קבלן משנה כלשהו אינו  מטרו מוטורלמתן השירות לכלי הרכב. אם 

לחדול מלעשות שימוש בשירותי  סוכןל מטרו מוטורעומד בדרישות האמורות תורה 

 מתחייב לעשות כן מייד עם קבלת דרישה.  הסוכןקבלן המשנה ו

 עבידמ ובדע חסיי יוםק יא .17

 מטרו מוטור ביןל ינוב מעבידו ובדע חסיי יצורל דיכ הז הסכםב יןא יכ צהירמ סוכןה .17.1

 ובדיוע וו/א סוכןה יןא כיו יןד לכ יפ לע הגדרתםכ מטרו מוטור ביןל ובדיוע יןב וו/א

הסוכן ישפה את  .יןד לכ יפ לע עובדל מוקניתה כותז כל מטרו מוטורלקבל מ כאיםז

בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מדרישה של עובד מעובדי הסוכן  מטרו מוטור

 .מטרו מוטורכלפי 

 הסוכן מתחייב להחתים את עובדיו על הסכם העסקה המפרט את חובותיו וזכויותיו .17.2

לא  מטרו מוטורואשר יכלול סעיף לפיו העובד מצהיר כי בינו ובין  של העובד

  מתקיימים יחסי עובד מעביד.
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בינו חסים חוזיים מכל מן וסוג שהוא י יצורל דיכ הז הסכםב יןא יכ צהירמ סוכןה .17.3

שנחתם בין היצרן לבין מטרו מוטור איננו מקנה לסוכן לבין היצרן וכי הסכם ההפצה 

 כותז לקבל מהיצרן כל כאיםז ובדיוע וו/א סוכןה יןאזכות כלשהיא כלפי היצרן ולכן 

בגין כל הוצאה שתיגרם  היצרןהסוכן ישפה את  .למטרו מוטור מהיצרן מוקניתה

היצרן. התחייבות הסוכן בסעיף כתוצאה מדרישה של עובד מעובדי הסוכן כלפי  ליצרן

 צד ג' שהוא היצרן. תלטוב תכהתחייבוזה תחשב 

  קוחותל ניותפ .18

 נתמ לע קוחותל לש לונהת וו/א ניהפ לכ לשביעות רצון הלקוח יישבל נסותל סוכןה לע .18.1

כלי הרכב  שלו מטרו מוטור, היצרן לש האמינותו תדמיתה המוניטין, לע שמורל

 . המקוריים עבורהתה וצרימו

 תלונהה וו/א פניההלהשיג את שביעות רצון הלקוח בעקבות  סוכןה צליחה אל םא .18.2

 תא מטרו מוטורל יעבירו מטרו מוטורל ידמ ךכ לע סוכןה דווח, י18.1 סעיףב אמורכ

 ., בכפוף לחוק הרישויתלונהב וו/א פניהב קשוריםה המסמכיםו פרטיםה לכ

, תנוהל התביעה מטרו מוטורכנגד הסוכן ו/או  סוכןההוגשה תביעה על ידי לקוח של  .18.3

בהתאם לשיקול דעתה ולייעוץ משפטי או על פי הנחיותיה  מטרו מוטורעל ידי 

גרוע מאחריות הסוכן אין באמור כדי לשתקבל לרבות הגעה לפשרה עם הלקוח. 

  להלן. 22לנזקים כמפורט בסעיף 

 ידעמ סירתמ .19

לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מערכת הממוחשבת יעשה שימוש בהסוכן  .19.1

 בהתאם לנהלי מטרו מוטור ולאמות המידה. 

 מבצעיו ווקיםש קריס נהלל מטרו מוטורל אפשרל נתמ לעבכפוף להוראות הדין,  .19.2

RECALLשרא לישיש צדל וא מטרו מוטורל קוחותיול לע תוניםנ סוכןה עמיד, י 

 . ת הממחושבתמערכב ימושש עשהי הז לצורךו מטרו מוטור דיי לע מונהי

 ות"חו, דלחוק הרישוי והדיןבכפוף , סוכןה ןמ לקבלו בקשל כאיתז האת מטרו מוטור .19.3

 ליכ מכירותל נוגעותה סטטיסטיקות, לרכבהכלי  מכירות, לשוקה מצבל נוגעיםה

 להערכתו מלאים, לסוכןה דיי לע ניתןה שירותול , לפרסום ולשיווק של הסוכןכברה

 . הלקוחות דרישות
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רות לרכב שהעניק ימידע שעניינו ש הסוכןמתהא זכאית לבקש ולקבל  מטרו מוטור .19.4

לפי האמור בסעיף זה לעיל,  למטרו מוטורבכפוף לכך שהמידע שיימסר לרכב,  הסוכן

מצד ג', מחיר השירות שניתן לרכב  הסוכןתעבורה שרכש לא יכלול את מחיר מוצרי ה

, למעט אם מוצרי ממטרו מוטורבמוצר תעבורה שלא נרכש  הסוכןוהשימוש שעשה 

או מי  ומטרו מוטורהתעבורה ושירותי התחזוקה לרכב כלולים באחריות היצרן 

נושא בתשלום בעדם בשיעור של תשעים אחוזים לפחות, או שיעור אחר  המטעמ

שר התחבורה, אם יקבע, או אם מוצרי התעבורה ושירותי התחזוקה הם חלק  שיקבע

  , או במקרים אחרים שיקבע השר, אם יקבע.RECALLמתיקון 

, לבקשתה, מידע בדבר סוג מוצרי מטרו מוטורליעביר  הסוכןבכפוף להוראות כל דין,  .19.5

ובלבד תעבורה שנרכשו על ידו, מספרם הקטלוגי ושם היצרן של מוצרי התעבורה, 

את מוצרי התעבורה, את  הסוכןמהם רכש  המקורותשלא יהא במידע כדי לזהות את 

 .והשימוש שנעשה בהם או את מחירם הסוכןכמות מוצרי התעבורה שרכש 

בהתאם  למטרו מוטורמתחייב, כי כל המידע והנתונים אשר יועברו על ידו  הסוכן .19.6

 לסעיף זה יהיו אמינים, מלאים ומדויקים.

 ובותח הטלתו כויותז מחאת, הםהסכה סבתה  .20

 אחר, למורהת לאל וא תמורה, במכורי וו/א משכןי וו/א מחהי וו/א עבירי וו/א סבי אל סוכןה

 הז סכםה יפ לע הןמ לקח וא זכויותיוו ובותיוח ת, אלשהוכ שפטימ גוףל תורבל אחריםל וא

 . מטרו מוטור לש בכתבו ראשמ אישורב לאא ליוא קשרב וא

 ודיותס מירתש .21

 כל, מיומוס אחרל ועדמ בכלו הסכםה קופתת משךבכי  יםומתחייב יםמצהירצדדים ה .21.1

 לע וב וישתמש( והלןל ותהגדר)כ מידעל יחסב וחלטתמ ודיותס לע ושמר, יהיאש יבהס

 . לבדב הסכםה יפ לע הםתחייבויותיה יוםק לצורךו לבדב הז סכםה וראותה יפ

 ילויוג תא מנועל נתמ לע דרושיםה אמצעיםה לכ תא נקוטל יםתחייבמ הצדדים .21.2

 ין, בחרא לישיש דצ וו/א םטעממ ימ דיי לע רבות, למידעה לש ורשהמ בלתיה

 לאש ים הצדדיםתחייב, מעילל אמורה ותיכללב פגועל בלי. מעקיפיןב ביןו מישריןב

 וו/א מי מהצדדים לש ידעב וו/א מידעב ימושש לכ עשותל וו/א גלותל וו/א העבירל

 לשהיכ דרךב פגועל לאו הז סכםה יצועב מסגרתב ד שכנגדלצ גיעוה שרא וודותיא

 אמור. הועובדימ ימב וו/א ומוצרימ ימב של היצרן ו/או וו/א האחד של השני מוניטיןב

 .יןד יפ לע דרשנ גילויוש ידעמ לע חולי אל עילל
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 פעילותב קשוריםה רטיםפ וו/א דעי וו/א ידעמ לכ :שמעו" מידע, "מהז עיףס צורךל .21.3

 וא סוכןה ידיל יגיעוש וו/א הגיעוש עסקיהו מטרו מוטור ודותא וו/א מטרו מוטור

 כלב וא , במדיה מגנטיתכתב, בהפ על, במטרו מוטור םע שריוק מסגרתב ול מסרוי

 יטות, שעסקייםו קצועייםמ כנייםט תונים, נכנייםט םירטפ רבות, להיאש רךד

 לקוחותו פועלב ורמטרו מוט קוחותל פרטיו שימות, רשיווקו פצהה הליכי, תבודהע

 קשוריםה חריםא ידעו ידע, מלויות, עשלוםת נאי, תכירותמ יקף, הוטנציאלייםפ

 הואש ידעמ מעטל כל, התידייםע ביןו יימיםק ין, במטרו מוטור לש עילותהפ תחומיל

 .כללה חלתנ

  וביטוח נזקיםל חריותא .22

כתוצאה  םשייגר ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או רכוש אחראי לכל נזקהיהיה  הסוכן .22.1

 למטרו מוטור, ו/או קבלני משנה עובדיו ו/או שליחיו שלממעשיו ו/או מחדליו ו/או 

הסוכן לצד ג' ו/או לרכושו של מי מהם. ו/או ליצרן ו/או ו/או ללקוחות ו/או לכלי רכב 

 בגין כל נזק כאמור שייגרם לה.מיד עם דרישתה הראשונה  מטרו מוטוראת  ישפה

 כתוצאה םשייגר ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או רכוש קאחראי לכל נזהיהיה  הסוכן .22.2

גם אם התקנת , תקנת מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמהמה

וגם אם מוצר התעבורה כאמור  מוצר התעבורה כאמור נתבקשה על ידי בעל הרכב

  על ידי הלקוח. סוכןנמסר ל

 יתרל התאםב אחריותומו עילל 22.1 סעיףל התאםב סוכןה אחריותמ גרועל בלימ .22.3

 תא בצע, להז סכםה תימתח םע יד, מסוכןה תחייב, מיןד לכ יפ עלו הז סכםה עיפיס

 בעלתן ודיכ ורשתמ יטוחב חברתב הסכםה קופתת משךל הלןל יפורטוש ביטוחיםה

 . וניטיןמ

נספח ובהתאם לאישור עריכת ביטוח המצורף כ הסוכן מתחייב לקיים על חשבונו .22.4

לא לעצמו, לרבות למחסן מוצרי התעבורה וכל כלי רכב, מכל סוג כיסוי ביטוחי מ "ה"

שהוא, בחצריו, מפני פגיעות בעבודה ומפני תביעות צד שלישי כלשהו, הכוללות 

פי כל דין, לרבות ביטוח אחריות מקצועית וביטוח -תביעות בגין נזקי גוף ורכוש על

בביטוח סחר  בודתםשהדבר נדרש מאופי ע וכן לבטח את כל עובדיוחבות מעבידים, 

  ולשלם את הפרמיות וכל הוצאות עלות הביטוח במועדן.

מתחייב למלא אחר כל תנאי מתנאי הפוליסה ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי  הסוכן .22.5

הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג לוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף במשך 

תאמה לאחריות כל תקופת ההסכם ולמשך תקופה שלאחר סיום ההסכם, בה

חשוף לאחר ולמרות סיום ההסכם. כמו כן מתחייב  הסוכןוהסיכונים להם יהיה 

למנוע כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים, וכן לשתף  הסוכן

והבאים מטעמה, ככל שיידרש, לשם שמירה על זכויותיהם,  מטרו מוטורפעולה עם 

יוודע לו על קרות אירוע העלול לשמש בסיס ובכלל זה להודיע בכתב למבטח מיד עם ה

 לתביעה על פי הביטוחים. 
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 רכושה לש וויוש לואמ תא ישקפוש ךכ עתל עתמ ביטוחה כומיס תא עדכןי סוכןה .22.6

, הינם בבחינת דרישה "ה" גבולות האחריות המצוינים בנספח. עילל אמורכ מבוטחה

לחבות ולקבוע את לבחון את חשיפתו  הסוכןוכי על  הסוכןמזערית המוטלת על 

 גבולות האחריות בהתאם. 

 פוליסותמ עתק, הנהש דימ למטרו מוטור סוכןה שלח, יהסכםה קופתת משךב .22.7

 . פחותל חתא שנהל קפותת שהןכ עילל מפורטותה ביטוחה

 מטרו מוטור תא לכלול סוכןה תחייב, מהתחייבויותיוו סוכןה אחריותמ גרועל בלימ .22.8

 את הסעיפים הבאים: ל בהןוכן יכלו עילל מפורטותה ביטוחה פוליסותב

סעיף בו יאשר המבטח כי הוא מוותר על זכות חזרה/שיבוב אל  .22.8.1

 .מטרו מוטור

על ידי  בתום לב תנאי מפורש לפיו הפרת תנאי מתנאי הפוליסות .22.8.2

 .למטרו מוטורלא תפגע בכיסוי הניתן על פיהן  הסוכן

 שוניכי הביטוח על פי הפוליסות הנו ביטוח ראסעיף על פיו מוסכם  .22.8.3

וכי המבטח מוותר על  מטרו מוטורקודם לכל ביטוח הנערך על ידי 

  בגין נזק המכוסה על פי פוליסות אלו. מטרו מוטורשיתוף ביטוח 

לא ישונה  ניתנת לביטול והכיסוי על פיה האינהפוליסה תנאי לפיו  .22.8.4

, בדואר מוטור למטרו, אלא אם כן תימסר על כך הודעה לרעה

 ות.יום מראש לפח 60רשום, 

 הסוכןרשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  מטרו מוטור .22.9

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את  הסוכןכאמור לעיל ו

מטרו הביטוחים להתחייבויותיו ולסיכונים כאמור בהסכם זה. זכות הביקורת של 

נם כמפורט לעיל, אינה מטילה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לדרוש תיקו מוטור

עליה או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורים כאמור, 

טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

 לפי הסכם זה או לפי כל דין. הסוכןהמוטלת על 

III מטרו מוטור תחייבויותה 

 מטרו מוטורע של הדרכה, ייעוץ וסיו .23



- 21 - 

 מטרו מוטור שאית, רסוכןה ביןל מטרו מוטור יןב יתןא חסיםי יתוחפ בטחתה שםל .23.1

 בכלו סוכןה לש פעולהה שיטות, לסוכןה יהולנ אופןל נוגעב ייעוץו דרכהה העניקל

 במידתו ובכפוף להוראות הדין מטרו מוטור לש בלעדיה עתהד יקולש פיל חרא ושאנ

 דרכהה לכ יבצעו מלאי סוכן. המטרו מוטורל סוכןה דיי לע שלוםת מורתת ףא צורךה

 . מטרו מוטור דיי לע ול נתנוייש ייעוץו

 ימ וא מטרו מוטור תארגןש דרכהה קורסיל סוכןה ובדיע תא שלוחל תחייבמ סוכןה .23.2

 . עובדיוו סוכןה תועלתל פעםל פעםמ טעמהמ

 ידע, מתמעת לע, שלוםת ללאו סוכןה שימושל השאילל שאיתר האת מטרו מוטור .23.3

 בודהע לי, כנתונים, שטלוגים, קצוגהת רכי, צרסוםפ רכי, צלטים, שרכבה ליכ נושאב

 . זהב כיוצאו חודייםיי

 מטרו מוטור דיי לע כותז עברתה .24

 ניותיהמ ת, אסוכןל וקדמתמ ודעהה לכ ללאו תע כלב העבירל כאיתז מטרו מוטור .24.1

 לאש בלבד, ולשהוכ לישיש צד, לקצתןמ וא ולן, כהז סכםה יפ לע כויותיהאת ז וו/א

 .הז סכםה פיל סוכןה לש כויותיוז פגענהת

יסתיים או ישונה, היצרן או צד שלישי  למטרו מוטורבין היצרן ההפצה הסכם אם  .24.2

על פי  מטרו מוטוריהא זכאי להיכנס לנעליה של  ידי היצרןכלשהו אשר ימונה על 

או לכך  מוטורמטרו מסכים מראש למינוי מפיץ חדש במקום  הסוכןוהסכם זה 

 .כצד להסכם זה מטרו מוטורשהיצרן עצמו יחליף את 

 תשלום עמלות .25

התחייבויותיו לפי הסכם כל מילוי ל ובכפוףתמורת מכירת כלי הרכב על ידי הסוכן  .25.1

מעת  שיוסכמו ביניהםזה, תשלם מטרו מוטור לסוכן עמלות בהתאם לסכומי העמלות 

 לעת. 

הסוכן חשבונית  ( בו נמסרה30וטף + מתום החודש )שימים  (30) שלושים בתוך .25.2

למטרו מוטור ובתנאי שהועבר על ידי הסוכן למטרו מוטור טופס מסירת כלי הרכב 

, תשלם מטרו מוטור לסוכן את דמי העמלה המגיעים לו ללקוח חתום על ידי הלקוח

 לעיל. 25.1על פי סעיף 

לא תיפרע  למו בגין רכב שסופק על ידי הסוכןואו המחאות שש/במידה והמחאה ו .25.3

, תקוזז עמלת המכירה בגין מטרו מוטורמסיבה שלא אושרה מראש ובכתב על ידי 

לפעול כנגד בעל הרכב  מטרו מוטוראותו רכב במלואה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של 

לצורך פירעון התשלום. הקיזוז יעשה בהתחשבנות העמלות הקרובה למועד החזרת 

  ההמחאה.
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IV סיומוו הסכםה קופתת 

 ת ההסכםתקופ .26

 ________ועד  _________חודשים מיום (12) שנים עשר תוקפו של הסכם זה .26.1

 "(. תקופת ההסכםלהלן: "תקרא  זה תקופה זאת וכל הארכה לה בהתאם לסעיף)

ת של שנים עשר ונוספ ותההסכם יוארך אוטומטית לתקופעם סיום תקופת ההסכם,  .26.2

 (4) . עם תום ארבע"(הארכהתקופת )כל תקופה תקרא להלן: " כל אחת ( חודשים12)

הצדדים ישקלו את שנים מיום חתימת הסכם זה,  (5) תקופות הארכה ובסך הכל חמש

יחתמו להמשיך ולהתקשר בהסכם המשך ההתקשרות בהסכם זה ואם יסכימו 

 .חדשהצדדים על הסכם 

במהלך תקופת בכל שלב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל צד להסכם יהיה רשאי .26.3

 וללא חובת הנמקה, הבלעדי ובהתאם לשיקול דעת ת ההסכםלבטל א ההסכם,

מיום שנמסרה לצד  ( חודשים6שישה )בהודעה בכתב אשר תיכנס לתוקפה עם תום 

הצדדים מאשרים כי תקופת ההודעה המוקדמת נשקלה על ידם היטב, והיא השני. 

המשפיעים הרלוונטיים על משך תקופת הסיום הגורמים מביאה בחשבון את כל 

רת איזון מתאים בין האינטרסים והשיקולים המסחריים, העסקיים והמשפטיים ויוצ

 של הצדדים. 

עלול לגרום נזק לצדדים, או  26.3 הצדדים הביאו בחשבון שסיום ההסכם על פי סעיף .26.4

למי מהם ולמרות זאת הצדדים מוכנים לקבל את הסיכון העסקי הכרוך בסיום הסכם 

ש ההתקשרות בהסכם והגמישות העסקית ולכן כדי לשמור על חופ 26.3 על פי סעיף

לעיל,  26.3 הם מסכימים שאם מי מהצדדים יסיים את ההסכם על פי הוראת סעיף

אין ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי משנהו וממילא לא 

תהיה למי מהצדדים זכות לסעד כלשהו לרבות סעד של אכיפה או פיצויים מכל סוג 

  ן נזק ישיר או עקיף, אף אם נזק כאמור נגרם.שהוא בגי

מכל סיבה  מטרו מוטוראת כלי הרכב ו/או את מוצרי תחדל להפיץ  מטרו מוטוראם  .26.5

מטרו , תהא רשאית מטרו מוטורשהיא לרבות ביטול הסכם ההפצה עקב הפרה של 

וההסכם  , גם ללא ההודעה המוקדמת כאמורעל סיום הסכם סוכןלהודיע ל מוטור

. האמור מטרו מוטורלבין  ן היצרןבמועד בו יסתיים הסכם ההפצה שבייסתיים 

 יחול גם על סיום ההסכם על פי סעיף זה. 26.4 -ו 26.3 בסעיפים

 ההסכם במקרה של הפרהסיום  .27

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף העומד לזכותה לעיל,  26ף על אף האמור בסעי .27.1

 ל הסכם זה באמצעות מתן הודעה בכתבלבט תהא רשאית על פי כל דין, מטרו מוטור

  בכל אחד מן המקרים הבאים: לסוכן
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 שאינה הפרה הפר אם או/ו הפרה יסודית הפר את ההסכם הסוכן .27.1.1

 עסקים ימי (14) עשרארבעה  ולא תיקן את ההפרה בתוך יסודית

 מיום שניתנה לו התראה בכתב על כך.

וטור במקרה שהסוכן יעשה מעשה או יחדל מחדל, שלדעת מטרו מ .27.1.2

, או לשם הטוב ו/או ןעלול לגרום נזק למטרו מוטור או ליצר

או עשה מעשה או חדל  ןיצרהמטרו מוטור ו/או של למוניטין של 

מחדל המעמיד לדעת מטרו מוטור בספק את יכולתו או את רצונו 

של הסוכן לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה והסוכן לא תיקן 

בכתב יום קבלת התראה מ ימים (10) עשרה את ההפרה בתוך

 ממטרו מוטור בה הוא נדרש לתקן את ההפרה.

אם הסוכן ביצע פעולה כלשהי ללא הסכמתה המוקדמת של מטרו  .27.1.3

 מוטור למרות שהסכמה זו נדרשת על פי הוראות הסכם זה.

ח אדם או לקשיים לע לבעיות ו/או קשיים הנוגעים לכהסוכן יקאם  .27.1.4

זמן סביר וקשיים אלה מבניים או כספיים אשר לא יוסדרו בתוך 

עשויים לסכל או להפריע לקיומן של הוראות מהותיות בהסכם על 

 ידי הסוכן. 

ברמה ובאיכות אינו נותן שירות  מטרו מוטור הסוכןלדעת אם  .27.1.5

תלונות על  מטרו מוטוראל הגיעו  הנדרשים על פי הסכם זה או אם

 לא פעל באופן הסוכןו הסוכןהשירות שניתן על ידי איכות ו רמת

מיידי לשיפור רמת ואיכות השירות, או לא פעל בהתאם להוראות 

 .לשיפור רמת ואיכות השירות ממטרו מוטורשקיבל 

לא עמד ו/או לא קיים או חדל מלקיים, מכל סיבה  הסוכןאם  .27.1.6

ו/או אמות  מטרו מוטורשהיא, אף אם לא בחר לעשות כן, את נהלי 

 המידה.

 פלילית בעבירה יורשעוו ו/או בעלי מניותי מנהליו או/ו אם הסוכן .27.1.7

ליכולת ניהול תקין של  חשש המעלה עבירה או/ו פשע או עוון מסוג

 .הסוכןעסקי 

צו פירוק, מתן האפשרית הליכים שתוצאתם  הסוכןנגד אם יחלו  .27.1.8

חיסול, ניהול, ארגון מחדש, עצירת תשלומים, הקפאת הליכים, 

מנהל, הגנה מפני נושים, מינוי מפרק, כונס, כונס מפעיל, כונס 

מנהל מיוחד, או בעל משרה דומה אחר, והצעדים או ההליכים 

או בהחלטה שים( יום מתחילתם י)ש 60האמורים לא בוטלו תוך 

יוטל  אםו/או שניתנה לאחר דיון במעמד הצדדים, לפי המוקדם, 

 אםו/או  מגירעוןכתוצאה בעלי מניותיו ו/או  הסוכןעיקול על נכסי 
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   ן.מגירעואה כתוצ הסוכןהמחאות של יחזרו 

  הסכםה םויס וצאותת .28

 : דלקמןכ היוי הז סכםה יוםס וצאותת

מכל סיבה שהיא,  ( חודשים לפני סיומו של הסכם זה,6בתוך תקופה של עד שישה ) .28.1

על מנת להבטיח את לדעתה לנקוט בכל הצעדים הנחוצים  מטרו מוטורתהא זכאית 

ואת איכות  לקוחותל מטרו מוטורמוצרי רכב ו/או הכלי אספקתם הסדירה של 

 .השירות הניתן ללקוחות

אחר ו/או לצד שלישי אשר  סוכןל הסוכן, יעביר מטרו מוטורבהתאם לבקשתה של  .28.2

או לצד  למטרו מוטורתן י, כל הזמנה אשר טרם בוצעה, וימטרו מוטוריצוין על ידי 

רכב(  שלישי אשר מונה על ידה, ללא כל תשלום, כל מסמך )שמות, כתובות, הסכמי

  .רש כדי לבצע הזמנות אלההנד

 מטרו מוטור דיי לע סוכןל סופקהש חורהס וא עבורהת וצרימ בורע תשלומיםה לכ .28.3

 . ידמ רעוןיפ ריב הפכוי

 מטרו מוטורל סוכןה עביר, יהז סכםה לש יומוס אחרל מים( י7) שבעהמ אוחרי אל .28.4

 טורמטרו מו. לדוי לע מוחזקיםה עבורהת וצרימ ודותא כתבב לאמ פירוטו שימותר

 יקולש יפ לע םדיקתב אחרל הסוכןמ תעבורהה וצרימ תא רכושל המדיק כותז האת

 שלא נעשה בהם כל שימוש ,דשיםח עבורהת וצרי)מ מטרו מוטור לש בלעדיה עתהד

 . תע אותהב אצל מטרו מוטור תוקףב יהיוש בתנאיםו מחירים( בובט במצבו

ם סימניל דומהה חרא מןיס כל וו/א מוגניםה סימניםב ימושש עשותל חדלי סוכןה .28.5

 ו/או כלי הרכב היצרן וו/א מטרו מוטור תא מאפייניםה סמליםו לטים. שהמוגנים

 לע הסירםל שאיתר מטרו מוטור הא, תוסרוי אל אםו מטרו מוטורל יוחזרוו וסרוי

 . סוכןה שבוןח

מטרו  םע שורק דייןע סוכןכי ה סבורל לשהוכ גורםל גרוםי וו/א טעהי אל סוכןה .28.6

 .היצרן ואו/ מוטור

 כלו סמכים, מידעמ ערכות, מפריטיםה לכ תא מטרו מוטורל שבונוח לע עבירי סוכןה .28.7

 בודהע ליכ גוןכ מיוחדיםה פריטיםה לכ תא בפרט, ורשותול הועמדש חרא ומרח

 מטרו מוטור"ל, נה בורע כןוסה ילםש ם. ארסומיפ חומרו קצועיתמ פרותס ,יוחדיםמ

 .תע אותהב שוקב מסחריה ערכםל אםהתב תהיה רשאית לרכוש אותם מהסוכן

להשיב למטרו מוטור את כל כלי הרכב שהעמידה מטרו מוטור בסוכנות כאמור  .28.8

 לעיל.   5.3בסעיף 
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Vלליותכ וראות. ה 

  דיןה מירתש .29

 . זרע חוקיו קנותת לרבות יןד כלל התאםב פעלי סוכןה

 קובעה הסכםה .30

 כלל וקףת היהי לאו הסכםל צדדיםה סכמותה לכ תא גבשותמ הז סכםה וראותה .30.1

 צדדיםה לש עסקייםה יחסיםל מתייחסיםה ותחבטה וו/א סכמיםה וו/א מתןו שאמ

 . הז סכםה חתימתל ודםק

 כתבב עשונ םא קר חייבוי הז הסכםל דכוןע וו/א יקוןת וו/א ינויש וו/א וספתת לכ .30.2

 . הסוכןו מטרו מוטור דיי לע נחתמוו

 כותז ימושמ יא .31

 לאו ות זכוז לע ויתורוכ חשבי אל הז סכםה יפ לע דדיםצה אחדל מוענקתה כותז ימושמ יא

 . ותרי אוחרמ מועדב וז כותז הפעילל זכאיה צדה ןמ מנעי

 יפוטש מכותס .32

בית המשפט המחוזי פתח תקוה או או  פוי-ביבא-לת עירב משפטה תיב תא ובעיםק צדדיםה

 יפוטיתשה סמכותה עליב משפטה בתי(, כענייניתה מכותםס פי)ל לבדבשל מחוז מרכז 

  .ימנוה הנובעו הז סכםה םע קשרב צדדיםה יןב תביעהו כסוךס כלב דוןל הבלעדיתו ייחודיתה

 סיכונים מסחריים .33

 קיומו ,ישא בסיכונים המסחריים העולים מהסכם זהיכל אחד מן הצדדים להסכם זה 

 שא בכל אחריות להוצאות ו/או תשלומים שהוצאו על ידיי, בפרט, לא תמטרו מוטור. וסיומו

או כתוצאה מכל ועקב סיום ההסכם בביצוע הסכם לשם כריתת הסכם זה,  הסוכן

לרבות הוצאות שהוציא כדי לקיים את  על פי הסכם זה הסוכןהתחייבויות שנטל על עצמו 

 .אמות המידה

 חוק הרישוי .34

מתחייבים ידועות ומוכרות להם היטב, והם חוק הרישוי הצדדים מצהירים כי הוראות 

וקבלני לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שעובדיהם  רישויחוק הלקיים את 

 .1988 -חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח חוק הרישוי ואתיקיימו את המשנה 

 כןוסל יזוזק כותז עדרה .35
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 יזוזק כותז מורהש מטרו מוטור. למטרו מוטור לפיכ יזוזק כותז לכ האת לאו תונהנ אל סוכןל

 רךד כלב ביןו הז סכםה יפ לע יןב סוכןה לש זכותול תע כלב דהיב ימצאוש סכומיםה לכ לע

 . חרא אופןב וא טחוןיב, לגביהל נמסרוש לוא רבותל חרתא

 וסףמ רךע סמ .36

 מועדב הז סכםה פיל סוכןה ייבח וב שלוםת לכ גיןב וסףמ רךע סמ תשלוםב שאיי סוכןה

 . תשלוםה עתב תוקףב יהיוש בשיעורו

  טחונותב .37

 סוכןה מציא, יבמועדןו מלואן, בהז סכםה פיל סוכןה תחייבויותה לכ מילויל בטוחהכ .37.1

: הלן)ל מטרו מוטור לש צונהר שביעותל טחונותב הז סכםה תימתח מעמדב חברהל

 :יכללו"(, שבטוחותה"

 נוסחב סוכןה לת שמניוה בעלימ חדא לכ לש ישיתא רבותע .37.1.1

 ;הז הסכםל" ו" נספחכ מצורףה

  הסכם זה;ל "זכנספח "בנוסח המצורף שטר חוב  .37.1.2

 כלב עתהד יקולש פי, ללקןח וא ולן, כבטוחותה תא ממשל שאיתר האת מטרו מוטור .37.2

וזאת בכפוף למתן  מטרו מוטור לפיכ סוכןה לש לשהיכ תחייבותה פרתה לה שקרמ

יום מראש ובכתב לסוכן במהלכם תינתן לסוכן האפשרות לתקן  15התראה בכתב בת 

, טוחהב איזושהיב לשהוכ גםפ ו, אשהילכ טוחהב לש טלותב וא קיעה. פאת ההפרה

 . מנהמ גרעת וא בתוקפהו חרתא בטוחהב פגעת אל

ולאחר שהוברר לה כי , מפעם לפעם, הסוכןתהא רשאית לדרוש מ מטרו מוטור .37.3

, או סוכןאינן מכסות את גובה האשראי שנתנה ל הסוכןהבטוחות שהעמיד לרשותה 

וי בסיכונים לשמם ניתנו אם עשתה שימוש בבטוחה שניתנה לה, או אם חל שינ

בטוחות נוספות או חלופיות לבטוחות דלעיל, מסוגים ובסכומים שונים לפי הבטוחות, 

חייב למלא אחר כל דרישה כאמור בתוך פרק הזמן מתיהיה  הסוכןשיקול דעתה, ו

 למילויה.  מטרו מוטורשתקציב 

 כללי .38

ה של מטרו מוטור הקשור בהסכם זה, יהוו מסמכיה, חשבונותיה ואישורי ןענייבכל  .38.1

צד למשנהו על פי הסכם מ)לרבות כל העתק מהם(, ראיה לכאורה לכל סכום המגיע 

 זה, ולכל דבר האמור בהם.
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 שוםר דוארב וא ידב ימסרת הז סכםה יפ לע מסריתש תכתבותה וא ודעהה לכ .38.2

: באותה הוראותל התאםב דיןה כומצאה אילוכ יחשבתברישא להסכם זה ו כתובותל

 שלישיה עסקיםה יום, בשוםר דוארב שלחהנ אםו בלתהק מועדב - ידב מסרהנ םא -

 וא ידב מסרהנ ההודעהש הוכיחל יד אמורכ מצאהה צורך. למשלוחה וםי אחרל

 .שוםר דוארב שלחהנ היאו הודעהה ביג לע נהויצ נמעןה לש נכונהה הכתובתש

 הנספחים להסכם זה .39

 נפרד ממנו. להסכם זה מצורפים הנספחים שלהלן, המהווים חלק בלתי

  .יושלם לאחר פרסום אמות המידה –מידה האמות  - נספח "א" .39.1

 מנהליו.ו סוכןב בעלי המניות לש בעלותה אחוזיו פקידיהם, תמותיהםש – נספח "ב" .39.2

 . תקנון הסוכן - נספח "ג" .39.3

 .מיקום סוכנות המשנה –נספח "ד" .39.4

 . אישור עריכת ביטוח – נספח "ה" .39.5

 סוכן.ה לת שמניוה בעלימ דחא לכ לש ישיתא רבותע – "ונספח " .39.6

 . שטר חוב – "זנספח " .39.7

 חדא שרא היםז ותקיםע ניש ל( עחוקייםה נציגיםה דיי ל)ע תוםהח לע צדדיםה אוב לראיהו

 סוכןה דיי לע וחזקי השניו מטרו מוטור דיי לע וחזקי הםמ

 

_______________ 

 מטרו מוטור

 _______________ 

 הסוכן

 

 "דוע ישורא

 
________ ת.ז. ___ה"ה __ פניב ופיעו______ ה יוםב יכ אשר"ד מו_ ע________ ניא

 כיו הז סכםה לע פניב חתמו____ ו_________ ת.ז. ________________-__ ו___________

 ברד כלל סוכןה תא חייבים( מ"סוכן"ה-הלן____________ )ל ברתח ותמתח תוספתב תימתםח

 .סכוםב גבלהה לאל עניןו

 

_______________ 
 "דו, ע     
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  אישור קיום ביטוחים -" הנספח "

 לכבוד

 ( בע"מ 1981מטרו מוטור שיווק )

 ( בע"מ1992מטרו שיווק )

 

 אישור על כיסוי ביטוחי

___ מאשר אני הח"מ, ___________, בשם חברת הביטוח ____________, ח.פ. __________

"הסוכן"( קיימות פוליסות ביטוח של  -_____ )להלן ח.פ. _______בזאת כי _____________ 

 חברתנו, המכסות את כל הסיכונים המפורטים מטה.

המבטח בערכי כנון את מלאי הכלים והאביזרים בסכום ביטוח ________,  - ביטוח כל הסיכונים

 המסופקים ע"י הסוכן ו/או מטרו על פי הסכם ההפצה שבין מטרו לבין הסוכן. 

 _________ תקופת ביטוח מ ________ עד ________.מס' פוליסה __

דולר ארה"ב למקרה,  1,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  - ביטוח אחריות כלפי צד ג'

ולתקופת ההסכם כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, 

תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. בפוליסה זו הרעלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה וכן תביעות 

ייקבע במפורש כי לעניין הנזקים העלולים להיגרם לרכוש הסוכן ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או 

ללקוחותיו/מבקריו בקשר עם מילוי הוראות הסכם זה, ייחשבו הם כצד ג' לעניין ביטוח זה. 

היה זכאית להגיש תביעת שיבוב או שיפוי נגד בפוליסה מצוין באופן מפורש/ כי חברת הביטוח לא ת

 מטרו ו/או נגד מי מהפועלים מטעמה בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שתשלם לניזוק.

 מס' פוליסה__________ תקופת ביטוח מ________ עד_________.

הפוליסה מכסה כל נזק או אבדן העלולים להיגרם לעובדי הסוכן וליתר  - פוליסת חבות מעבידים

ועסקים על ידו ומטעמו באספקת השירותים לרבות קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר המ

העסקת נוער, כמו כן, הורחבה הפוליסה למקרה בו תחשב מטרו, מכל סיבה שהיא, כמעביד של 

דולר ארה"ב  (5,000,000חמישה מיליון )הסוכן, עובדיו או מי מהם בגבולות אחריות של לא פחות מ

        דולר ארה"ב לתקופת ההסכם.   (5,000,000ישה מיליון )חמלמקרה ו

כל הפוליסות כוללות הוראות מפורשות בדבר האפשרות לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את 

 יום לפחות. 30הפוליסה על ידי המבטח אך ורק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב למטרו של 

ייחשבו ביטוחים ראשוניים ולא יידרש כל שיתוף הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו ביטוח הסוכן 

         בביטוחי מטרו.

כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל קובעת במפורש שאין למבטח זכות חזרה כלפי מטרו ו/או מי 

 ממוסדותיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בטענה כלשהיא בקשר עם תשלום שישולם לניזוק כלשהוא.

הוראה כי מטרו הינו מבוטח נוסף בפוליסות, לרבות סעיפי אחריות  הפוליסות שצוינו לעיל כוללות

 צולבת.

_______                    _____________________               ___________________ 

  חתימה + חותמת חב' הביטוח   תאריך                        שם ותפקיד מורשה חתימה                   
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 "ונספח " 
 ערבות אישית

 אנו הח"מ

 מרחוב__________________ת.ז. ______________  . ______________1

 ._______________ ת.ז.______________ מרחוב__________________2

 

 _____________ /ע.מ.ח.פ. _________________ערבים אישית, ביחד ולחוד, לכל התחייבויות 

 הסוכןבין  םשנחת ____________מיום ההרשאה מהן על פי הסכם "( או כל חלק הסוכן)להלן: "

 "(. מטרו מוטור)להלן: " ( בע"מ1981מטרו מוטור שיווק ) לבין

על פי ההסכם הנ"ל עליהן  הסוכןערבותנו זו תחול גם על כל שינוי, תוספת או הרחבה להתחייבויות 

יע לנו על כל שינוי או תוספת כאמור , מבלי שיהיו חייבים להודמטרו מוטורלבין  הסוכןיוסכם בין 

או לקבל את הסכמתנו להם. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול. דרישה מאיתנו על פי 

 .מהסוכןערבות זו אינה מותנית בדרישה קודמת 

 

, אם יהיו, לא יגרעו מאחריותנו מטרו מוטורו/או ויתור כלפיו על ידי  הסוכןפשרה ו/או הסדר עם 

 במלואן כאמור לעיל.  הסוכןחייבויות להת

 

ערבות זו תעמוד בתוקפה המלא ולא תגרע או תפגע בשל בטלות או פגם בבטוחה אחרת כלשהי 

 .הסוכן דייל עלמטרו מוטור שניתנה, אם ניתנה 

 

 ערבותנו זו תחול גם אם מי מבין הערבים הרשומים דלעיל לא חתם על ערבות זו. 

 בהסכם דלעיל.  הסוכןלהתקשר עם מטרו מוטור זו הסכימה ידוע לנו שעל סמך ערבותנו 

 

 ולראיה באנו על החתום ביום ___________:

 

_____________      ________________ 

 

 עו"ד אישור

 

בפני, ____________, עו"ד )מס' רישיון  /האני מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע

 ________________ת.ז. _______________ /גב'מר __________(, מרחוב _____________,

 אשר הינם בעלי המניות של _______________ __________ ת.ז._____ /גב'ומר

וחתמו על כתב ערבות זה לאחר שהבינו את  ________________ח.פ.  __________________

 משמעות חתימתם והשלכותיה.

 

________________ 

 דעו"____________, 
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 "זנספח " 

 שטר חוב בלתי סחיר
 שנת _____________לחודש ______       , ביום      נחתם ב

 

 _____בע"מ ח.פ.  (1981מטרו מוטור שיווק )עושי השטר מתחייבים בזאת לשלם לפקודת 

"(, כום השטרס" ( )להלן:_________)במילים:  ₪________סך שקלים חדשים של  _______

כערובה לביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם הרשאה מיום ___________ ו/או על כל תוספת 

 .להסכם ההרשאה שתיחתם בעתיד

הלשכה המרכזית  דייל סכום השטר יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם ע

 פי תנאי ההצמדה הבאים:-לסטטיסטיקה על

 ;_____כפי שהתפרסם ביום  -________ש מדד חוד -"המדד הבסיסי" בשטר זה 

 משמעו המדד שיהיה ידוע ביום פרעון השטר; -"המדד הקובע" בשטר זה 

פי שטר זה ופוטר -כל אחד החותם על שטר זה כעושה, מסב או ערב, מוותר על טענות התיישנות על

 רעון, להעידו וליתן הודעת חילול.יאת אוחזו של שטר זה מהצורך להציגו לפ

 ייפים את כוחו של אוחז השטר למלא את הדרוש בשטר על מנת להציגו לפרעון.אנו מ

 

 חתימת עושה השטר:  פרטי עושה השטר:
   שם: 

   _______________ח.פ.: 
   _______________מרחוב 

 

רעון שטר חוב זה בערבות "אוואל". אחריותו של יהננו ערבים, כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, לפ

ידי ארכה, הקלה, ויתור או הנחות אחרות כלשהם -חד מהערבים החתומים מטה לא תפגע עלכל א

 שינתנו לעושי השטר או מי מהם או לערבים האחרים או מי מהם.

 פרטי הערבים:

 

 חתימה  כתובת  ת.ז.  שם

       

       

 

 עו"ד אישור

שיון י, עו"ד )מס' ר__________________בפני,  /ההופיע ____________כי ביום  /תאני מאשר

ת.ז. ________________  ______________/גב'מר ,_____________(, מרחוב ___________

 _____________ ת.ז. _____________ אשר הינם בעלי המניות של _______________/גב'ומר

 םאת משמעות חתימת ינוזה לאחר שהב שטר חובעל  חתמווכי  ________________ח.פ. 

 .הוהשלכותי

________________ 

     עו"ד, __________        


