
                                                                 
 

                                                                                                                                                                   

  

 

01.32.0202 

 

 סוף שנה -TOYOTAתקנון הארכת אחריות לרכבי 

 

והחמישית יחד, המפורטת במסמך זה,  נית הארכת האחריות לשנה הרביעית/החמישית/הרביעיתתכ

מאפשרת ללקוחות שרכשו רכב מיוניון מוטורס המשך הנאה מהשימוש ברכב בראש שקט, ללא דאגה 

 .הארכת האחריות לתיקונים ולעלויות חריגות במהלך תקופת

 נון זה נכונים לתקופת המבצע בלבד: המחירים המעודכנים בתקהמידע ו

 .02.2.21012-0.002.2.0התאריכים  בין

 

 :תקופת הארכת האחריות

חודשים  84מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום  13 -חודש המה: שנה רביעיתלאחריות הארכת 

 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם.  322,222או עד לצבירת מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים 

 02מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום  13 -חודש המה: שנה רביעית וחמישיתלאחריות הארכת 

 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם.  322,222חודשים מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים או עד לצבירת 

חודשים  02מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום  84 -החודש מה: שנה חמישיתלאחריות הארכת 

 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם. 322,222מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים או עד לצבירת 

 

 :אילו רכבים לא יוכלו לבקש להיכלל בתכנית להארכת אחריות

 .רכב מהדגמים הבאים: לנדקרוזר, היילקס, פרואייס ופרואייס סיטי 

 84חודשים )  10יבואן לגביו הסתיימה, קרי מתקיים לפחות אחד התנאים: עברו /אחריות היצרן רכב אשר 

חודשים במקרה של רכב אשר רכש אחריות לשנה הרביעית ( מיום מסירת הרכב ללקוח הראשון או מד 

 ק"מ.  322,222 -האוץ גבוה מ

  רכב אשר יובא ונרכש לראשונה מגורם שאינו יוניון מוטורס )רכבים שיובאו בייבוא אישי או באמצעות

 יבואנים עקיפים או זעירים(. 

 .רכב אשר הוכרז אובדן להלכה והוחזר אל הכביש או רכב אשר הוכרז אובדן גמור 

  .רכב אשר בעבר היה מעורב בתאונה ושילדת הרכב נפגעה 

 כמונית. רכב אשר שימש בעבר 

 .רכב אשר לא טופל בהתאם להנחיות יצרן הרכב 

 

 



                                                                 
 

                                                                                                                                                                   

  

 עלות הארכת האחריות

  יהיה כדלקמן:מחיר הארכת אחריות 

 כולל מע"מ₪  444אחריות שנה רביעית בלבד:  .3

 כולל מע"מ₪  3844אחריות שנים ארבע + חמש:  .0

)מותנה באחריות שנה  כולל מע"מ₪  444אחריות שנה חמישית בלבד:  .1

 רביעית(

 

 ?ללת הארכת האחריותמה כו

 .לקוח אשר רכש הארכת אחריות יקבל תעודת אחריות המפרטת את היקף הארכת האחריות ותנאיה

 

 האחריות ?היכן ניתן לממש את הארכת

 .ניתן לממש את הארכת האחריות בכל אחת מסוכנויות טויוטה מורשות הפרוסות ברחבי הארץ

 

 :תביטול הארכת האחריו

מתן החזר כספי ללקוח יתאפשר רק אם הארכת האחריות טרם נכנסה לתוקף ורק ביטול הארכת האחריות ו

 .במקרה של גניבת הרכב או אובדן גמור )טוטאל לוס(. הבקשה תאושר בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות

 


