
 

 

 שלום רב! 
כחלק ממערך השירות של מקסוס מצורף לך דרכי התקשרות ויצירת קשר לנושאי חילוץ או טיפול  

 , חברת צ'יינה מוטורס יבואנית מקסוס בישראל מאחלת לך נסיעה בדרכים טובות. בתקלות הרכב
 

 דיווח על תקלה: 
 

הבעיה והדרכת ללקוח בסדר מוקד טרפילוג הוא מוקד חרום שנועד לסייע ללקוח בחילוץ או זיהוי 
 הפעולות הנדרש, 

 074-700-7982' טל( טרפילוג) השירות  מוקד עם קשר  יצוריש ל   תקלה בעת
 ( 24/7)המוקד זמין     03-7177311

 

 : תקלה / דיווח על תקלהתנהלות בעת ה
 

   –כאשר הרכב בר נסיעה  
 

   .ביותרבאופן עצמאי למוסך הקרוב יש להגיע   - שהרכב בר נסיעה בעת תקלה 
 )בהתאם לרשימת המוסכים המורשים(

 
 –  כאשר הרכב אינו בר נסיעה

 יר את הרכב למוסך הקרוב  בכדי להעהביטוח שלו   הגרר שלשירותי  הלקוח יפעיל את      
 אליו       

 
 ת הרכב לטיפול / תיקון.עהג מועד –תיקון הרכב במוסך  

במידה ומתאפשר התיקון  יסיים טיפול / תיקון ברכב   10:00רכב המגיע למוסך עד שעה  .1
 ( ה-א  עד לסוף יום העבודה )בימי חול

  למוסך אין התחייבות לסיים טיפול / תיקון באותו יום 10:00שעה  אחרירכב שיגיע   .2
ביום ג'   11:30יחשב למחרת היום )לדוגמא הרכב הגיע בשעה    לתיקון ויום המסירה

 ביום ד'(  10:00יחשב הדבר כאילו הגיע עד לשעה 
 

 במוסך מעבר ליום המסירה:  נשארבמידה והרכב   .3
הרכב   מסירתשל יום  15:30נציג המוסך / נציג מקסוס יצור איתך קשר עד לשעה 

   רכב חלופי.  תאוםל
 

 רכב חלופי: 
 יקבל הלקוח רכב חלופי מהמוסך  – רכב חלופי זמין   שולמוסך יבמידה 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 :ס תדאג לרכב חלופיריינה מוטו'במידה ואין למוסך רכב חלופי צ
על פי   לתאם מול הלקוח רכב חלופי או רכב חלופי שכור חברת צ'יינה מוטורס תדאג 

, אין התחייבות  ברכבלתקופת הטיפול  החלופי הוא  רכב ה שיקולי צ'יינה מוטורס בלבד.
על הלקוח להגיע עצמאית    מלאי זמין בסניף.לפי לרכב מדגם מסוים וההשכרה היא  

 הרכב.   תלסניף ההשכרה לקבל
 
 : תיקון הרכב בסיוםהחזרת רכב חלופי  

יתואם מקום איסוף הרכב החלופי   –במידה והלקוח קיבל רכב חלופי מציינה מוטורס  
 .למול הלקוח

 . ההשכרהחברת  באחריות הלקוח להחזיר לסניף   –במידה והלקוח קיבל רכב שכור  
 

 סוג הרכב החלופי:
רכב חלופי קטן מחברת השכרה ארצית שניתן לקחת ולהחזיר בכל אחר מסניפי הרשת,  

מתחייבת לרכב בסדר גודל של הרכב החשמלי התקול, ואין התחייבות    מקסוס אינה
קבלת רכב חלופי בחברת ההשכרה מחייבת הצגת כרטיס אשראי   לרכב חשמלי. 

שיון נהיגה בתוקף של הנהגים העתידיים ברכב השכור, צ'יינה  ילביטחון והצגת ר 
  יידרשמוטורס אינה מספקת רכב שכור לנהג חדש או צעיר. במקרה של נהג צעיר / חדש 

 הלקוח לתוספת תשלום ע"פ מדיניות חברת ההשכרה. 
 
 

 רכב בר נסיעה: –יצירת קשר / כניסה יזומה של הלקוח )לטיפולים, וכו'(
 

       יצירת קשר לצורך טיפול יזום והגעה למרכז השירות, תבוצע באופן עצמאי של הלקוח                    
 או לחילופין באופן ייזום של מרכז השירות )באם קיים שירות איסוף והחזרה(.                      

 
 

 

רשימת מוסכים מורשים MAXUS - צ'יינה מוטורס 

טל. משרדאיזורעירכתובת רחובשם המוסך 

077-2205555דרוםאשדודהיוזמה 29, אשדודצ'יינה מוטורס שירות מרכזי1

08-6311320דרוםאילתהנחתום 25, אילתבן גל שירותי מוסך בע"מ2

02-6750001ירושליםירושליםבית הדפוס 15מרכז שירות רן דיין 3

03-7719965מרכזראשל"צבקר 25, ראשל"צמוסכי עדן מרכז בע"מ4

03-9634711מרכזאריאלהעבודה 3 אריאלמרכז שירות בוש יעקב5

04-6248484צפוןחדרההחרש 11, א.ת. דרומימוסך ג'פן אוטו 6

04-6199700צפוןעכוגדוד 22, עכומרכז פטין עכו צפון7


