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 תיקוני פחחות וצבע תנאים כלליים לשירותי מוסך
 

 _____________________________________________________  :TABSשם 

 . TABSעבודות תיקון המסופקות על ידי מסדירים "( התנאים הכללייםלשירותי מוסך )"אלה תנאים כללים 

מסדירים  יבצע עבודות תיקון לבקשת טסלה, מסונפיה ולקוחותיה. התנאים הכלליים    TABS.  עבודות תיקון .1
עבודות  את   ולהפנות לקוחות    TABSתיקון.  הכל  בספקים אחרים  אינו ספק בלעדי; טסלה רשאית להשתמש 

לפני תחילת    TABSאליהם.   בכלי רכב,  התיקון הנדרשות  התפעול לכל עבודות  לפי תקני  בכתב  הערכה  יספק 
 ה בכלי רכב כאמור.  עבוד

ישתתף בתכנית המוסך המאושרת של טסלה כמתואר בתוספת תכנית    TABS. TABSהשתתפות בתכנית   .2
TABS  בתמורה להשתתפות .TABS, TABS    ישלם לטסלה את כל התשלומים החלים כמפורט בתוספת תכנית
TABS "(דמי השתתפות בתכנית)".   .דמי ההשתתפות בתכנית לא יוחזרו 

 .  חיובים .3
 . דין"( מפורטים ללא מע"מ, והמע"מ יחושב וישולם לפי  החיוביםעבור עבודות תיקון )" TABSחיובי  (א
החיובים לא יעלו על אלה המפורטים בתוספת המחירים ולא יכללו את אלה: )א( חיובים עבור שירותים   (ב

-לא ביצע בשלמות ומסר לשביעות רצון בעלי הרכב, )ב( מסים למעט מסים קשורי  TABSאו טובין אשר  
ים פיננסיים, )ז(  ירות, )ג( תקורות או הוצאות, )ד( דמי אחסנה, )ה( דמי ביטוח אחסנה, )ו( ריבית וחיובש

(. החיובים לא יכללו חיוב עבור חלקים שטסלה  pass-through expensesתוספת עבור הוצאות מועברות )
 על חשבון טסלה.   TABS-סיפקה ל

ע"י   (ג לקוח  ע"י   TABSחיובי  הלקוח.    ישולמו  מבטח  או  עבור    TABSהלקוח  מלקוח  תשלום  יבקש  לא 
ו התחייב לתקן. טסלה לא תשלם את חיובי הלקוח ולא  שירותי תיקון שמבוטח הלקוח הסכים לשלם א

 לא יבקש תשלום של חיובי לקוח מטסלה או יבקש מלקוח לשלם את חיובי טסלה.    TABSתשתתף בהם.  
טסלה או מסונף ינפיקו הזמנות רכישה, אחת או יותר, עבור חיובי טסלה. הנפיק מסונף הזמנת רכישה   (ד

המונח "טסלה" כהגדרתו  TABS-ל יורחב  עניין הכרוך  ,  בכל  ויכלול מסונף כאמור  הכלליים  בתנאים 
בהזמנת עבודה כאמור. הישות המנפיקה הזמנת רכישה תשלם את חיובי טסלה הרלוונטיים להזמנת  

לא יבקש תשלום של חיובי טסלה הקשורים להזמנת רכישה כאמור מכל אדם    TABSרכישה כאמור;  
לא    TABSת שהנפיקה את הזמנת הרכישה כאמור.  למעט הישו  ,אחר או ישות אחרת )לרבות המסונף(

יחל בביצוע עבודות תיקון שעבורם יספק הערכה של חיובי טסלה לפני שטסלה הנפיקה הזמנת רכישה  
הזמנת רכישה המזהה את כלי    ה" משמעהזמנת רכישה נפרדת נפרדת עבור עבודות תיקון כאמור. "

רכב כאמור לא יעלו על הסכום המפורט בהזמנת    הרכב הספציפי לגביו הונפקה. חיובי טסלה בקשר לכלי 
 הרכישה הנפרדת עבור כל אחד מכלי הרכב.   

חוזית או נזיקית,  -מוותר בזאת על כל זכות להשבת שווי עבודות התיקון לפי כל תורת משפט לבר  TABS (ה
ראוי.   ושכר  השתק  יהיו    TABSלרבות  החיובים  תיקון. כל  בקשר לעבודות  ישדל אדם לתת תשר  לא 

 בש"ח, אלא אם נקבע אחרת בתוספת המחירים.  
ע או החיובים; טסלה והלקוחות )ומבטחיהם(  תשלום החיובים אינו מהווה אישור או קבלה של הביצו (ו

או קיבל סכום כסף מטסלה או לקוח    TABSרשאים לחלוק על ביצוע או חיובים לאחר התשלום. חייב  
מיד כל סכום ששולם ביתר כאמור    TABSהעולה על החיובים המותרים לפי התנאים הכלליים, ישיב  

תשלום יתר כאמור. על טסלה והלקוח לא  בשנה ממועד כל    7%לטסלה או ללקוח בתוספת ריבית של  
 תחול הגבלת זמן לגבי דרישת החזר וריבית.  

 .  חשבוניות ותשלומים .4
טסלה.    TABS (א חיובי  בגין  חשבוניות  לטסלה  במועד    TABSינפיק  רכב  כלי  לכל  אחת  חשבונית  ינפיק 

נית לטסלה  הונפקה חשבו  מסירת הרכב לבעליו לאחר השלמת כל עבודות התיקון הנוגעות לרכב זה. לא
 יום לאחר המועד בו נדרש להנפיקה, לא תהיה טסלה מחויבת לשלם את חיובי טסלה.   30בתוך 

של כלי הרכב ובעלי    VIN( פרטי  1יגיש חשבוניות לפי השיטה שתפרט טסלה. החשבוניות יכללו )  TABS (ב
לגבי כל מס    ( רשימת חלקי הרכב בהם נעשה שימוש וכל אחד מהחיובים לגביהם, ופירוט נפרד2הרכב; )

 ( ציות לכל ההוראות בכתב של טסלה.  3שירות. וכן )-קשור
שירות. טסלה תשלם את חיובי טסלה  -ישלם את כל התשלומים והמסים למעט מסים קשורי  TABS (ג

בתוך   במחלוקת  שנויים  ל  60שאינם  ורשאית  החשבונית  קבלת  ממועד  שנויים  עכב  ימים  חיובים 
 לב לפתרון מחלוקות הקשורות לחיובים.  במחלוקת. הצדדים ישתפו פעולה בתום 

חייב סכום לטסלה, טסלה רשאית לקזז כנגד חיובי טסלה כל סכום    TABS-קבעה טסלה בתום לב ש (ד
את הסכום כאמור לטסלה ללא קיזוז    TABSכל סכום לטסלה מכל סיבה שהיא, ישלם    TABSכאמור. חב  

 יום.  30או הפחתה בתוך 
יום. המסגרת תימסר בדואר    30יקבל מסגרת אשראי חודשית לתשלום לפי תנאי תשלום של    TABS (ה
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אלקטרוני והיא כפופה לשינוי עקב גורמים כגון )ללא הגבלה( היסטוריית התשלומים ונפח התיקונים.  
ו/או    EPC-ית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את חשבון הבמקרה של חריגה מהמסגרת, טסלה רשא

לסרב לספק הזמנות רכישה לחלקים או עבודת הפניה עד לתשלום כדין של הסכום בחריגה ממסגרת  
 האשראי. 

 .  ביצוע .5
של טסלה    יים התפעול  סטנדרטיםיבצע את כל עבודות התיקון בשקידה, במקצועיות ובציות ל  TABS (א

ה מאמצים מסחריים סבירים לתקן חלקים שניזוקו לפני החלפת חלקים  יעש  TABSולפי הוראותיה.  
 כאמור.  

יספק את כל הציוד, לרבות ציוד שפירטה טסלה, ויתחזק ציוד כאמור. השתנו דרישות הציוד של    TABS (ב
 את הציוד החדש הנדרש בתוך תקופת הזמן שקבעה טסלה.   TABSטסלה, יספק 

  וא ישמור על הרמה הגבוהה ביותר של מקצועיות, אדיבות ושירות ללקוח כלפי כל אדם בו ה   TABSסגל   (ג
התיקון.   בקשר לעבודות  סגל    TABSפוגש  או מחדל של  וכן לסוכניו,    TABSיהיה אחראי לכל מעשה 

עצמו.    TABSמסונפיו, קבלנים, קבלני משנה, ספקים, וכן הסגל של כל אחד מאלה, כאילו היו כל אלה  
TABS    .ישלים את דרישות ההכשרה של טסלה בתקופת הזמן שתדרוש טסלהTABS    ישמור רשומות

יחזיק את מספר המינימום    TABSויספק עותקים מהם לטסלה לפי בקשה.    TABSותעודות עבור סגל  
יודיע    TABSהנדרש של טכנאים שעברו הכשרה בטסלה. נדרש להחליף טכנאי, יועלה הדבר לטסלה מיד.  

לא יתיר    TABSשעברו את ההכשרה הנדרשת על ידי טסלה.    TABSלטסלה על כל שינוי בסגל  מיד ובכתב  
סגל כאמור לא עבר בהצלחה את כל ההכשרות הרלוונטיות ולא קיבל  הלסגל לבצע עבודות תיקון אם  

על   בחודש  התיקונים  מספר  עלה  המבוצעת.  העבודה  לסוג  של טסלה  הרלוונטיות  ההסמכות  כל  את 
ישקיע    TABSתיקונים בחודש(,    20המוסכם לכל שני טכנאים שעברו הכשרה בטסלה )המספר הנדרש ו 

, לרבות הכשרת מוביל הדרכה והסמכת ריתוך )אם נדרשת לפי סטטוס  TABSבהכשרות נוספות של סגל  
 המוסך(. 

יבטיח שמירה בטוחה של כל כלי הרכב שבחזקתו, במשמורתו או בשליטתו כפי שיידרש לאבטחת    TABS (ד
 ב כנגד הגדלת מידת הנזק שנגרמה לו.  כלי הרכ 

 שפירטה טסלה או יותר מכך.  KPIיעמוד בכל    TABSהזמן הוא מהותי בביצוע עבודות התיקון.  (ה
לא יוסיף    TABSקבלנות משנה של עבודות תיקון לא תגרום לחיובים מעבר למפורט בתוספת המחירים.   (ו

לקבלנות משנה אחת או    €200תוספת על עבודות תיקון בקבלנות משנה יותר מהנמוך מבין אלה: )א(  
ות  בפועל עבור עבודה בקבלנות משנה, בניכוי החזרים, הנח   TABSמסך כל החיובים ששילם    10%)ב(  

מקבל או זכאי לקבל בקשר עם עבודה בקבלנות משנה. לגבי נזקי ברד התוספת לא    TABS-וקצובות ש
 . 30%תעלה על 

לרבות עיכוב בתום לב   ,לא יעכב, ישעה או יסרב לספק עבודות תיקון עקב מחלוקת בין הצדדים TABS (ז
חיובים.   וכן    TABSשל  שוטפת  לתקשורת  טסלה  מול  ראשיים  קשר  כאנשי  ספציפי  ניהול  סגל  ייעד 

למעט משאבים שטסלה    , יספק את כל המשאבים הנדרשים לביצוע עבודות התיקון  TABSלהסלמה.  
 נדרשת במפורש לספק לפי התנאים הכלליים.  

, ללא TABSמור, חייב אין ציוד או הכשרה כא  TABS-נדרשו ציוד או הכשרה לביצוע עבודות התיקון, ול (ח
משנה   קבלן  באמצעות  כאמור  תיקון  עבודות  לבצע  החיובים,  הגדלת  או  התיקון  עבודות  של  שיהוי 

בזמן שהוא   TABSשאושר על ידי טסלה שבידיו הציוד וההכשרה האמורים. נדרש שינוע רכב בין אתרי 
 .  TABSרכב כאמור על חשבון  TABS, במשמורתו או בשליטתו, ישנע TABSבחזקת 

לרבות    TABS (ט התיקון,  עבודות  לאחר  שהיא  סיבה  מכל  לבעליו  רכב  כלי  מסירת  יעכב  או  יסרב  לא 
 להבטחת תשלום חיובים.  

יעשה מאמצים מסחריים סבירים למנוע חדירת נוזקה לכל מערכת. ביקש לקוח עבודת תיקון,    TABS (י
בכתב שבקשה כזו עלולה  ללקוח    TABSחלקים או חומרים שלא יוצרו או הומלצו על ידי טסלה, ייעץ  

 לגרום לפקיעת האחריות של טסלה לכלי הרכב ועלולה לגרום לתנאים לא רצויים או מסוכנים. 
מתחייב לספק לטסלה את    TABS, TABSהתקבלה תלונה מלקוח בקשר עם ביצוע עבודת תיקון על ידי   (יא

 כל הפרטים והמידע הנוגעים לעבודת התיקון כל עוד מותר הדבר בכל דין. 
מופרז .6 תיקון  הימים    TABS.  זמן  מספר  ובמסגרת  התפעול  לפי תקני  בשקידה  התיקון  עבודות  את  יבצע 

בא  )" ושפורט  החלקים שהזמין  אומדן שעות התיקוןמדן שנתן  כשלה טסלה לספק את   .)"TABS    ימי    5בתוך
בודות תיקון  לבצע ע  TABS-, וכישלון כאמור מונע מEPCביצע הזמנה באמצעות    TABSעסקים לאחר המועד בו  

מסירת   מועד  עבר  שבהם  השלמים  הימים  במספר  התיקון  ימי  אומדן  יוגדל  סבירים,  מסחריים  במאמצים 
אינו מבצע בשקידה    TABSימי עסקים. כל יום החורג מאומדן שעות התיקון וכל יום בו    5החלקים על ידי טסלה  

ללקוח )לפי הרלוונטי( כל עלות והוצאה    ישיב לטסלה או  TABSאת עבודות התיקון ברכב הוא זמן תיקון מופרז.  
שנצברו לטסלה או ללקוח הנוגעים או נובעים מזמן תיקון מופרז, לרבות השכרת רכב, חכירת רכב בשיעור יחסי  

 או תשלומי הלוואה )לרבות ריבית( וכן דלק.  

לכל עבודות התיקון    7מספק בזאת אחריות לטסלה ולכל לקוח כמפורט בסעיף §    TABS.  אחריות לתיקון .7
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יספק אחריות בכתב לכל עבודת תיקון לכל בעלי רכב ואחריות כאמור תשלב את   TABS"(. אחריות לתיקונים)"
טי טסלה או עולה  האחריות לתיקונים לפחות. על פי האחריות לתיקונים העבודה, לרבות הגימור, עומדת במפר

עליהם; היא מסופקת לכל החיים )ולפחות למשך הזמן שהרכב בבעלות אותם בעלים(; מבוצעת באיכות גבוהה,  
עולה בקנה אחד עם שיטות העבודה המומלצות הטובות ביותר בתעשייה; תוך שימוש   ; במיומנות  ובמקצועיות

יתקן מיד כל הפרת אחריות לשביעות רצונו    TABSבחלקים וחומרים העומדים במפרטי טסלה או עולים עליהם.  
יכלול את כל אלה לפחות: )א( השבת עלויות   הסבירה של בעלי הרכב, ללא עלות לבעלי הרכב. תיקון כאמור 

שנצברו בסבירות לבעלי הרכב עקב הפרת האחריות, לרבות גרירה, כלי רכב שכורים, תחבורה    שהוצאו בפועל
( ביצוע כל עבודות התיקון הנדרשות בסבירות לתיקון  1עלי הרכב, אחד מאלה: )חלופית ולינה, וכן )ב( לבחירת ב

שנצברו בסבירות לבעלי הרכב עבור שירותי תיקון שביצע ספק אחר   שהוצאו בפועלההפרה או )ב( החזר עלויות 
 המספיקים כדי להביא את הרכב למצב שבו היה אלמלא ההפרה.  

על חשבון    TABS-את כל החלקים שטסלה אינה מספקת ל  EPCיזמין באמצעות    TABS.  חלקים ומסירות .8
באמצעות   הוזמנו  שלא  חלקים  שילם    EPCטסלה.  חשבון טסלה, אפילו  על  סופקו  כאילו  עבור    TABSיחשבו 

ימים ממועד הזמנה ולא    60רשאי להזמין חלקים לרכבי טסלה שעליו לתקן אך ורק בתוך    TABSחלקים כאמור.  
בכל עת,    TABS-עה ימים ממועד קבלת כל החלקים להשלמת התיקון. טסלה וסוכניה ימסרו חלקים ליותר משב

 אינו נוכח.   TABSאפילו במועדים שבהם סגל 
גיאוגרפי .9 דין,  geofencing)  .גידור  כל  לפי  הדבר  מותר  אם   )TABS    הקואורדינטות את  לטסלה  יספק 

של   החצרים  היקף  של  תו TABSהגאוגרפיות  שטסלה  כך  לחצרי  ,  וירטואלי  גאוגרפי  גבול  להגדיר    TABSכל 
מעניק לטסלה רשות לאמוד את הקואורדינטות כאמור    TABS"(.  גידור גאוגרפיהרלוונטיים )כל אחד מאלה, "

עבור כל אחד מחצרי   גאוגרפי  גידור  בחזקתו, משמורתו    TABS  .TABSכדי להגדיר  הרכב  כלי  ישמור את כל 
  TABSבחצרים שבהם מבוצעת או תבוצע עבודת התיקון, למעט במקרים בהם ושליטתו בתוך הגידור הגאוגרפי  

נדרש להוציא את הרכב מחוץ לחצרים. טסלה רשאית לנטר אלקטרונית ומרחוק את כלי הרכב בתוך הגידור  
לא יפריע לגידור הגאוגרפי של טסלה ולא    TABSהגאוגרפי ואת כלי הרכב החוצים את גבול הגידור הגאוגרפי.  

 תו ולא יתיר הפרעה או שיבוש כאמור.  ישבש או
  , יציית לדרישות כל דין רלוונטי  TABSיציית לתקני התפעול.    TABS.  ציות לתקני תפעול, חוקים ומדיניות .10

יציית לכל מדיניות, תקן,    TABS"(.  חוקיםלרבות חיקוקים, תקנות, כללים, צווים, דירקטיבות והכרזות )ביחד, "
  TABS-או לעבודת תיקון כפי שהועברו ל  TABS-"( הרלוונטיים למדיניות טסלהכלל ונוהל של טסלה )ביחד, "

עבור כל כלי    EPC-ישתמש בכלי מעקב ודיווח ב  TABSמעת לעת.    השתנ תבכתב, וכפי שמדיניות טסלה כאמור  
מצהיר    TABSכב בו מבוצעת עבודת תיקון לכלים כאמור.  הרכב, ויכניס בזמן מידע שלם ומדויק על כל כלי ר 

בזאת שהוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים מכל סוג וטיב שהוא, הנדרשים לפי החוק לתפעול ותחזוקה של  
וכן רישיון למוסך שהנפיק משרד    (100( וצבעות רכב )70תיקון מרכבי רכב )  עבודת תיקון, לרבות, ללא הגבלה:

יציית לכל הדרישות הנחוצות וההוראות   TABSהרלוונטית.  רשות המקומיתלניהול עסק מה התחבורה ורישיון 
מתחייב כי במהלך כל תקופת החוזה בינו לבין    TABSברישיונות והיתרים כאמור במלואם ובדיוק.    ותהמפורט 

 טסלה יחזיק רישיונות והיתרים כאמור בתוקף. 

זה יחול אך ורק על כלי רכב לשיווק חוזר. בכל עניין הנוגע לכלי רכב    11. סעיף §שיווק חוזר של כלי רכב .11
לא ינהל תקשורת ישירה הנוגעת    Tesla Remarketing  .TABSליצור קשר עם נציגים שקבעה    TABSלשיווק חוזר על  

ישתמש    TABSהורתה לו לעשות כן.    Tesla Remarketingשל טסלה, אלא אם כן    לכלי רכב לשיווק חוזר עם השירות
לא יזמין חלקים עבור כלי רכב לשיווק חוזר    TABSבקשר לכלי רכב לשיווק חוזר.    EPC-בכלי מעקב ודיווח ב 

)על חשבון טסלה( את    TABS-הורתה לו לעשות כן. טסלה תספק ל  Tesla Remarketing, אלא אם  EPCבאמצעות  
שנדרשים חלקים מסוימים להשלמת    TABSכל החלקים הנדרשים לעבודת תיקון בכלי רכב לשיווק חוזר. האמין  
יבקש   כאמור,  חלקים  סיפקה  לא  וטסלה  כאמור  תיקון  מנציג    TABSעבודת  בכתב  כאמור   Teslaחלקים 

Remarketingעבודת תיקון בכלי רכב לשיווק חוזר תעמוד בתקנים המתוארים ב .-Remarketing Cosmetic Repair 
Standards   .או תעלה על תקנים אלה 

מינימלי של  )א(  יחזיק בביטוחים הבאים לפחות:    TABS.  ביטוח .12 בכיסוי  כללית  חבות מסחרית    5ביטוח 
ליון ש"ח עם תקרת חבות משולבת למקרה עבור נזקי גוף ו/או נזקי רכוש ולכיסוי חבות חוזית; )ב(  י)חמישה( מ 

ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים   )נוסח חדש(    -ביטוח חבות מעבידים: חבות חוקית לפי פקודת הנזיקין 
מיליון ש"ח    5ת של  העוסק במתן שירותי תיקון לפי התנאים הכלליים עם תקרת חבו  TABSכלפי עובד    1980

למקרה ובמצטבר לכל שנת ביטוח. שם המבוטח בפוליסה האמורה יורחב ויכלול את טסלה אם נקבע שטסלה  
; )ג( ביטוח חבות לכלי רכב לגבי כל כלי הרכב בבעלות, שאינם בבעלות ו/או רכב  TABSחבה כמעסיק של עובד  

חבות משולבת למקרה עבור נזקי גוף ו/או נזקי    ליון ש"ח עם תקרתי)חמישה( מ   5שכור עם כיסוי מינימלי של  
וכן )ד( ביטוח חבות למוסך עם כיסוי חבות חוקית    רכוש, וביטוח נזק פיזי לפי שווי כלי הרכב בפועל במזומן; 

מחזיק פחות    TABS)עשרה( מיליון ש"ח אם    10(  1מורחב, כל אחד מהם עם כיסוי מינימלי למקרה כדלקמן: )
ליון  י)חמישים( מ   50(  3אתרים, או )  5-9יש    TABS-)עשרים וחמישה( מיליון ש"ח אם ל   25(  2מחמישה אתרים, )

ישלם כל פרמיה, השתתפות העצמית ושייר ביחס לביטוחים   TABSאתרים או יותר.    10מחזיק    TABSש"ח אם  
ש  שלו. כל אחת מהפוליסות המפורטות לעיל תהיה ראשית ולא משתתפת עם כל ביטוח אחר ולפיה המבטח ידר
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יספק תעודות המעידות על    TABSיום מראש על כל שינוי מגביל, אי חידוש או ביטול.  30להודיע לטסלה לפחות 
 כל אחת מהפוליסות.  

. הסכם הסודיות שבתוקף בין הצדדים, ואם אין, הסכם הסודיות הסטנדרטי של טסלה שבתוקף  סודיות .13
"( הקובע  סודיותלמועד  הסודיות  הסכם  הסכם  תנאי  סודי.  למידע  בנוגע  הצדדים  התחייבויות  את  מפרט   )"

עד   וישארו בתוקף  אזכור  ידי  על  על אף פקיעה    6משולבים בזאת  סיום תנאים כלליים אלה  חודשים ממועד 
מוקדמת או סיום של הסכם הסודיות. מידע סודי של טסלה יכלול מידע הנוגע ללקוחות, מידע אישי, ומערכות  

.  TABSוטסלה, קיום התנאים המפורטים בתנאים הכלליים ועבודות תיקון שביצע    TABSועסקאות בין    יחסים 
  TABS-יציית גם לתוספת עיבוד מידע. טסלה רשאית להשתמש במידע הנוגע ל  TABSמעבד מידע אישי    TABSאם  

ה או הודעה לעיתונות  לא ינפיק כל פרסום כגון חשיפה ציבורית, הכרז  TABSולחשוף אותו.    TABSאו לביצועי  
וטסלה, אלא    TABSהנוגע לטסלה או למסונף, לתנאים הכלליים ולעבודות תיקון או למערכת היחסים שבין  

ורק על ידי הממונה על   בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של טסלה; הסכמה כאמור מטעם טסלה תוענק אך 
המותג של טסלה עד למידה המפורטת  רשאי להשתמש במאפייני    TABSהתקשורת או מי שיורה ממונה כאמור. 

)ו בקו ובציות  the Tesla Approved Body Shop Branding Guidelinesים המנחים של טסלה למיתוג מוסך מאושר   )
לקו  או  וקפדני  כולה  זה,  במשפט  המוענקת  הרשות  את  לבטל  רשאית  טסלה  זאת,  עם  יחד  אלה;  מנחים  ים 

 מקצתה, בכל עת ומכל סיבה שהיא.  

דירקטורים,    BSTA.  שיפוי .14 משרה,  ונושאי  לקוחותיה  מסונפיה,  טסלה,  את  מפגיעה  וישמור  ישפה  יגן, 
"( מכל הפסד, אבדן, תביעה,  המשופיםעובדים, שלוחים, סוכנים, נציגים ונמחים של כל אחד מהאמורים לעיל )"

תביעה על ידי סגל  )ב(    ;TABSדרישה, עלות וחבות הנוגעים או הנובעים או שהם לכאורה )א( מעשה או מחדל של  
TABS    או הנוגעת לסגלTABS  ג( הפרה של התחייבויות(  ;TABS    )לעניין מידע סודי, מידע אישי או נוזקה; )ד

מתוקף התנאים הכלליים; או )ה( מכירה או העברה של כלי רכב, סחורה או מוצר    TABSהפרה של התחייבויות 
לא   TABS. ללא הסכמת כל אחד מהמשופים המושפעים בכתב ומראש, TABSמשוק החלפים והאביזרים על ידי 

או    ( מקטינים את זכויות המשופים,2( דורשים מהמשופים לשלם כסף; )1יסכים לכל פשרה או פסק דין אשר )
 ( אינם מספקים במפורש שחרור מלא ללא תנאי למשופים. 3)

ו וכל עלות והוצאה שנצברו בקשר עם נזקים  יחוב בגין כל נזק שיגרם עקב מעשה או מחדל של  TABS.  חבות .15
ושיקום   ציבור  יחסי  לקוחות,  שירות  הכלה,  כיסוי,  ריפוי,  החלפה,  תיקון,  עלויות  כולל  לעיל  האמור  כאמור. 

"( במועד בו הרכב נמסר  דוח בחינהאו הועמד לרשותו דוח המתאר את מצב כלי הרכב )"  TABS-מוניטין. סופק ל
סיפק הודעה    TABSאו במועד סמוך לכך, יחשב דוח בחינה כאמור מדויק למעט אם    לצורך עבודת תיקון,   TABS-ל

בכתב לטסלה במועד קליטת הרכב בדבר אי דיוקים בדוח הבחינה. קבעה טסלה שכלי הרכב ניזוק בזמן שהיה  
ביחס לכל נזק שלא נרשם בדוח הבחינה    TABS, במשמורתו או בשליטתו, תקום חזקת אשמה של TABSבחזקת 

יוכל להזים חזקה כאמור באמצעות ראיות ברורות ומשכנעות בלבד. טסלה ומסונפיה לא יחובו    TABSם  אול
עקב עניין או נזק תוצאתי, אקראי, עקיף או עונשי או בגין אבדן רווח, תקבולים, עסקים או מוניטין,    TABSכלפי  

נזקים כאמור הייתה ידועה להם.  על אף צורת התובענה או תורת המשפט לעניין ההשבה, ואפילו אם האפשרות ל
ש"ח או חיובי טסלה ששולמו או שהם לתשלום    2,500בקשר לכל כלי רכב לא תעלה על    TABSחבות טסלה כלפי  

לכל הדברים והעניינים לא    TABSעבור אותו כלי רכב. החבות הכוללת המצרפית של טסלה וכל מסונפיה כלפי  
החודשים    6עבור כל עבודות התיקון במהלך  TABS-יה בפועל לתעלה על סך כל החיובים ששילמו טסלה ומסונפ

 שקדמו לאירוע האחרון המהווה עילה לחבות.  

" היא מסמך שהנפיקה טסלה, שטסלה מייעדת כתוספת לתנאים הכלליים. כל  תוספת. "תוספות ותיקונים .16
, התוספות כוללות: תקני תפעול, תקני  2020תוספת משולבת בזאת על ידי אזכור בתנאים הכלליים. נכון למאי  

וקוים    TABS, תוספת מחירים, תוספת תכנית  SLAתיקון קוסמטי לשיווק חוזר, תוספת עיבוד מידע, תוספת  
ם למיתוג. למונחים בשימוש בתנאים הכלליים תהיה אותה המשמעות בתוספת אלא אם כן נקבע בתוספת  מנחי

אחרת. טסלה רשאית לתקן את התנאים הכלליים )לרבות התוספות( או להנפיק תוספות חדשות בהודעה מראש  
( הודעת קיבול לטסלה  יקבל את התיקונים על ידי )א  TABS"(.  תיקון)כל אחד מאלה, "  TABS-יום ל  30ובכתב של  

את התיקון, חייב    TABSימים לאחר שטסלה מסרה הודעה על תיקון. דחה    30או )ב( אי הגשת הודעת סיום בתוך  
TABS   § יום לאחר קבלת הודעת טסלה; במקרה כזה, התנאים    30( בתוך  1))ב(17למסור הודעת סיום לפי סעיף

הקיימים )ללא התיקון( יחולו עד לסיום. טסלה רשאית לבטל הודעת סיום כאמור על ידי משיכת התיקון שנדחה  
 לפני מועד הסיום; במקרה כזה, התנאים הכלליים לא יסתיימו לפי הודעת סיום כאמור.  

בהסכמה  סיום .17 שנתיים  של  נוספת  לתקופה  ויתחדשו  שנתיים  של  לתקופה  נחתמים  הכלליים  התנאים   .
שלם חיובים או תשיב עלויות או  זה. טסלה לא ת  17הדדית. התנאים הכלליים יסתיימו אך ורק כאמור בסעיף §  

הוצאות עבור עבודות תיקון שלא הושלמו לפני הסיום. נתבקשה עבודת תיקון לפני סיום ולא הושלמה עד לסיום  
ל להורות  רשאית  טסלה  הכלליים,  כל    TABS-התנאים  כאמור  ובמקרה  כאמור  התיקון  עבודת  את  להשלים 

תיקון. ההוראות הבאות בתנאים הכלליים יישארו בתוקף  התנאים הכלליים ישארו בתוקף עד להשלמת עבודת ה 
, ותוספת עיבוד מידע. הודעת סיום מוגשת במועד קבלתה אצל טסלה או  22–17,  15–13,  11–3לאחר סיום: §§ 

( ציון מפורש  2( זיהוי של התנאים הכלליים; )1כאשר היא משודרת על ידי טסלה והיא חייבת לכלול את אלה: )
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  TABS-( תוגש לצד השני כדלקמן: אם ל3נכון למועד הנקוב בהודעה; וכן )של כוונה לסיים את התנאים הכלליים  
בדואר   מאלה:  אלבדואר,  אחד  לכל  ובדואר  אלקטרוני  בדואר  לטסלה  אם  בפקס;  או  קטרוני 

(1) EMEABodyrepair@tesla.com   
ומכל סיבה  . טסלה רשאית לסיים את התנאים הכלליים או בקשת עבודת תיקון בכל עת  סיום על ידי טסלה (א)

 ימים מראש.     14לפחות  TABS-שהיא בהודעה בכתב ל

חודשים    6( בהודעה בכתב ומראש של  1רשאי לסיים את התנאים הכלליים: )  TABS.  TABS  סיום על ידי  ( ב)
ימים לפחות אם טסלה או   45( בהודעה בכתב ומראש של 2; )16דחה תיקון לפי סעיף §   TABSלפחות אם 

חיובי טסלה שאינם שנויים במחלוקת במועד לתשלומם בסך כולל של חיובי    TABS-מסונף כשלו לשלם ל
ימים לאחר שטסלה קיבלה הודעה על   45טסלה למשך חודשיים לפחות וכשלו לבצע תשלום כאמור בתוך 

אינו רשאי    TABSחודשים לפחות מכל סיבה אחרת.    6( בהודעה בכתב ומראש של  3אי תשלום כאמור, או )
להשעות או לעכב ביצוע עבודת תיקון במהלך תקופת תוקף התנאים הכלליים מכל סיבה שהיא, לרבות  

 ם.  במהלך תקופת הזמן שבין מועד הודעת סיום למועד הסיו
מובהר בזאת שהמוניטין והפירות של פיתוח שוק הם רכוש טסלה ובמועד סיום התנאים הכלליים מכל סיבה  

ו/או פיצוי עבור    TABSשהיא   ו/או כל זכות, לרבות דרישה להחזר השקעה  ו/או דרישה  מוותר על כל תביעה 
 מוניטין ו/או פיתוח שוק. 

לבוררות מחייבת תחת סודיות לפי כללי הבוררות של  כל מחלוקת שלא נפתרה במשא ומתן תועבר    בוררות.  .18
( עסקית  לבוררות  הישראלי  אביב,  IICAהמוסד  בתל  ותתקיים  בעברית  תהיה  הבוררות  יחיד.  בורר  ימונה   .)

ישראל. כל צד ישא בהוצאותיו בבוררות אלא אם כן פסק הבורר הוצאות לאחד הצדדים. הבורר יתן פסק בוררות  
יום לאחר השלמת הדיון שיכלול את הנימוקים עליהם הוא מבוסס. ניתן להגיש את פסק הבוררות    30בכתב בתוך  

ת  מוסמך.  למתן  משפט  בית  בכל  דין  כפסק  המשפט  וקף  שבית  מסכימים  הצדדים  הבוררות,  להסכם  בכפוף 
המחוזי בתל אביב מוסמך לדון בכל התדיינות משפטית ולתת תוקף כפסק דין לפסק בוררות, והצדדים מוותרים  

בית משפט  בזאת על כל התנגדות לסמכות המקומית והעניינית של בתי משפט כאמור. כל צד רשאי לפנות ל
מוסמך בכל עת לקבלת צו מניעה או צו ביניים או אמצעי שימור, ופניה כאמור לא תהווה הפרה או וויתור על  

 הסכמתו לבוררות ולא תפגע בסמכויות הבורר.  
טסלה רשאית לערוך ביקורת בחצרים,  במהלך תקופת התוקף של תנאים כלליים אלה    .ביקורת חשבונות .19

יציית מיד לבקשות    TABSושל קבלני משנה להערכת ציות לתנאים הכלליים.    TABSציוד, רשומות ומידע של  
לא יסרב לאפשר גישה, לספק מידע או משאבים לבקשת טסלה    TABSבכתב של טסלה בקשר עם ביקורת כאמור.  

כשל לציית להתחייבות לפי התנאים הכלליים, ישיב    TABSבקשר עם ביקורת כאמור. קבעה טסלה בתום לב כי 
TABS   .כל עלות שנצברה לטסלה בקשר עם הביקורת 

ועל תוכניותיו ומאמציו ליישם  אירוע כוח עליון .20 . הצד המושפע יודיע מיד לצד השני על אירוע כוח עליון 
פתרון עוקף, ובמקרה האמור הצד המושפע לא יידרש להמשיך לבצע את ההתחייבויות המושפעות כל עוד נמשך  

ושפע ימשיך לעשות מאמצים מסחריים סבירים לבצע עד כמה שניתן ויציית  אירוע כוח עליון כאמור. הצד המ
 להתחייבויות התאוששות מאסון רלוונטיות. הצד המושפע יודיע לצד השני מיד כאשר אירוע כוח עליון הסתיים. 

 .  שונות .21
נפסק כי תנאי בתנאים הכלליים חסר תוקף או בלתי אכיף, ימחק תנאי כאמור וכל שאר התנאים יישארו   (א

 בתוקף.  
  TABSהם קבלנים עצמאיים; אף אחד מהם אינו מעסיק של הצד השני או של עובדיו.    TABS-טסלה ו (ב

התנ במסגרת  תיקון  עבודת  מתן  טסלה.  את  לחייב  או  טסלה  בשם  מצגים  לספק  רשאית  אים  אינה 
ו/או חבות כלפי   ו/או מי מטעמו שנבעה    TABSהכלליים אינו מטילה כל חבות על טסלה  ו/או עובדיו 

אינה רשאית לספק מצגים בשם טסלה או לחייב את טסלה. מובהר   TABSמעביד. -במסגרת יחסי עובד
 לא יחולו על תנאים כלליים אלה.  1965-בזאת שהוראות חוק השליחות, תשכ"ה

וטסלה, התנאים הכלליים מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים ביחס    TABSבין    EPCלמעט הסכם   (ג
  TABSבין    EPCלנושאים הנדונים בו וגוברים על כל הסכם והבנה אחרים בנושאים הנדונים בהם; הסכם  

וטסלה יוסיף לתנאים הכלליים אבל תנאים כלליים אלה ישלטו במקרה של סתירה ביניהם. כל התנאים  
בטלים אם הם סותרים את התנאים    TABSלבים ומאוזכרים במסמך או הצהרה של  המפורטים, משו

 הכלליים, אפילו אם צוין שקבלה, הטבה או תמורה אחרת כפופים לתנאים אלה או מותנים לפיהם. 
 . הברירת הדין של , מבלי לתת תוקף להוראותחוקי מדינת ישראלעל תנאים כלליים אלה יחולו   (ד
באנגלית ונוסח זה יגבר על כל תרגום. הוראות התנאים הכלליים יחשבו    ואהתנאים הכלליים ה נוסח   (ה

 כאילו נכתבו על ידי כל הצדדים, וכל אחד מהם תרם להם באופן שווה. 
בכתובת   (ו )הנגיש  טסלה  שירות  של  האינטרנט  באתר  טסלה  שפרסמה  ומסמכים  הודעות 

https://service.tesla.com/יחשבו כאילו נמסרו ל )-TABS  .במועד בו טסלה פרסמה אותם 
 כל הבחירות והברירות הזמינות לטסלה יהיו לשיקולה הבלעדי של טסלה.  (ז
( התנאים הכלליים, ואז  2( תוספת מדינה, )1נמצאה סתירה בין מסמכי חוזה, יחול סדר הקדימה הבא: ) (ח
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)ד( תוספת    ,SLAת  ( תוספות אחרות, לפי סדר זה: )א( תוספת עיבוד מידע, )ב( תקני תפעול, )ג( תוספ3)
 מחירים, )ה( תוספת תכנית, )ו( קוים מנחים למיתוג, ואז )ז( תוספות אחרות. 

כלליים אלה ללא    TABS (ט לפי תנאים  חובה  או  זכות  כל  או יאציל  ימסור אחרת  או  יעביר  ימחה,  לא 
 הסכמה מפורשת של טסלה בכתב ומראש וכל ניסיון לעשות כן בטל. 

 היורשים והנמחים של הצדדים.התנאים הכלליים יחייבו את   (י
( לקוחות ומבטחיהם הם מוטבים צדדי ג' להתחייבויות  1אין מוטב צד ג' לתנאים כלליים אלה, למעט: ) (יא

TABS ( המשופים הם מוטבים צדדי ג' ביחס לזכויותיהם לפי סעיף  2אבל לא להתחייבויות טסלה, וכן )
 §14. 

ו (יב הכלליים  התנאים  לפי  מסונפים  של  זכויות  לאכוף  רשאית  התנגדות    TABS-טסלה  כל  על  מוותר 
למעמדה של טסלה למטרה זו. הזכויות והתרופות בתנאים כלליים אלה הם מצטברים ובנוסף לזכויות  

 י התנאים הכלליים ולפי כל דין ולא במקומם.  ותרופות אחרות הזמינות לפ
כישלון או עיכוב של צד במימוש זכות לא יהווה וויתור על זכות כאמור וכל וויתור לא יהיה תקף אלא   (יג

וויתור על כל  יהיה בכך כדי להוות  אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצד המוותר. וויתר צד על זכות, לא 
 . רה עתידיעל אותה זכות בכל מקזכות אחרת או 

 ימים מראש לפחות לפני שינוי שליטה.   60יודיע לטסלה בכתב  TABS (יד
 .  הגדרות .22

 " משמע ישות טסלה המזוהה בבלוק החתימה להלן. טסלה" (א
או  מסונף" (ב במישרין  בה,  משותפת  בשליטה  או  ידה  על  נשלטת  בה,  שולטת  שטסלה  ישות  משמעו   "

 בעקיפין. 
)ב(    TABS" משמעו כל אחד מאלה: )א( רכישה, מיזוג, ארגון מחדש או אירוע דומה של  שינוי שליטה" (ג

 . TABS, או )ג( מכירה או העברה של כל או כמעט כל נכסי TABSשינוי ישיר, עקיף או מוטב בבעלות 
" משמעו עשיית כל מאמץ, נקיטת כל הצעדים או הוצאת או הקדשת כל  מאמצים מסחריים סבירים" (ד

ופועלת בשקידה ובאופן סביר להשגת תוצאה   נוקטת חברה המנוהלת היטב  המשאבים כפי שהייתה 
 ספציפית לטובת עצמה. 

 " משמעו אדם או ישות למעט טסלה שהם בעלים של כלי רכב שיצרה טסלה. לקוח" (ה
" כל החיובים בקשר עם כלי רכב בבעלות לקוח למעט אם הנפיקה טסלה הזמנת רכישה  חיובי לקוח" (ו

 ובים כאמור. לחי
 . (Tesla's Electronic Parts Catalog) " משמעו קטלוג החלקים האלקטרוני של טסלה EPC" (ז
 " משמעו כל פריט פיזי הנדרש לביצוע עבודת תיקון, לרבות ציוד, כלים, הספקה ופריטים מתכלים.ציוד" (ח
עליון" (ט כוח  מונע  אירוע  או  המעכב  צד  של  סבירה  בשליטה  שאינו  אירוע  משמעו  את  "  לבצע  מצד 

מניעה של  -התחייבויותיו לפי התנאים הכלליים, ובלבד )א( שלצד שאינו מבצע אין אשמה בגרימה או אי
האירוע, וכן )ב( לא ניתן לעקוף את האירוע תוך שימוש במקורות חלופיים סבירים מסחרית, תכניות  

 עקיפה או אמצעים אחרים. 
ככאלה  משמעו סמנ KPI  "(Key Performance Indicator  )" (י לביצועים, לרבות סמנים המפורטים  י מפתח 

 . SLAבתוספת 
" משמעו תוכנה, קוד תכנית או הוראות תכנות או סט הוראות המשפיעים או נוצרו או משמשים  נוזקה" (יא

לשבש, להשבית, לפגוע, להפריע או להשפיע אחרת לרעה על מערכת, תכניות מחשב, מידע או תפעול.  
סים, סוסים טרויאניים, תולעים, דלתות אחוריות וסוגים אחרים של קוד  דוגמאות לנוזקה כוללות וירו

 מזיק.
" משמעו תוספת שהנפיקה טסלה המפרטת את תקני התפעול בתכנית תיקוני הגוף של  תקני תפעול" (יב

 טסלה.
 " משמעו כמוגדר בתוספת עבוד הנתונים. מידע אישי" (יג
 מסונף. " משמעו הזמנת רכישה שהנפיקו טסלה או  הזמנת רכישה" (יד
 מבקשת עבודת תיקון.  Tesla Remarketing" משמעו רכב בבעלות טסלה שעבורו  כלי רכב בשיווק חוזר" (טו
ידי  עבודת תיקון" (טז על  רכב של    TABS" משמעו שירותים הניתנים  הנוגעים לכלי  מוצרים  הספקת  וכן 

או מרכזי  טסלה לטסלה, למסונפים וללקוחות וכן עבודה בקבלנות משנה שביקשו מוסכי רכב אחרים  
 שירות. 

  TABS" משמעו מסי עסקאות שהוטלו אך ורק על מכירת עבודת תיקון על ידי  שירות-מסים קשורי" (יז
  TABSוהעביר לרשות מס ממשלתית, )ב( אשר    TABSנדרשת לפי כל דין לגבות מלקוח    TABSאשר )א(  

או פעילויות אחרות    TABSמעבירה ללא תוספת, וכן )ג( אינם כוללים מסים או תשלומים עבור הכנסת  
 בקשר עם עבודת תיקון.  TABSאו עבור טובין או שירותים בשימוש או שנצרכים או מסולקים על ידי 

ם דומה.  " משמעו כלי רכב, התקן אלקטרוני, תוכנה, מחשב, רשת או כל התקן או קבוצת התקנימערכת" (יח
אלא אם כן נאמר אחרת, )א( "לרבות" משמעו לרבות ללא הגבלה, )ב( "רשאי" משמעו בעל זכות אבל  

 לא חובה ו"לא רשאי" משמעו שאין זכות, וכן )ג( "יעשה" מבטא התחייבות ולא כוונה או ציפייה. 
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 " משמעו האדם או הישות המזוהים בבלוק החתימה להלן. TABS" (יט
חיו חיובי טסלה" (כ ל" משמעו  רכישה  או מסונף הזמנת  הנפיקו טסלה  בגינם  תיקון  עבור עבודת  -בים 

TABS  .בקשר עם )א( כלי רכב בבעלות טסלה או )ב( כלי רכב בבעלות הלקוח שפורטו בהזמנת רכישה 
 " משמעו מרכז השירות של טסלה. שירות טסלה" (כא
 " משמעו מחלקת השיווק החוזר של טסלה.  Tesla Remarketing" (כב

 . כל צד החתום מטה חתם על תנאים כלליים אלה בכך שגרם לנציג מוסמך מטעמו לחתום להלן. חתימות

 טסלה: טסלה מוטורס ישראל בע"מ

 

 

 

 

TABS: ____________________________________ 

 ___________________________________ חתימה: 

 __________________________________  שם בדפוס: 

תאריך:  
_______________________________________ 

 חתימה: ___________________________________ 

 __________________________________  שם בדפוס: 

תאריך:  
_______________________________________ 
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	ג) חיובי לקוח ע"י TABS ישולמו ע"י הלקוח או מבטח הלקוח. TABS לא יבקש תשלום מלקוח עבור שירותי תיקון שמבוטח הלקוח הסכים לשלם או התחייב לתקן. טסלה לא תשלם את חיובי הלקוח ולא תשתתף בהם. TABS לא יבקש תשלום של חיובי לקוח מטסלה או יבקש מלקוח לשלם את חיובי טסלה.
	ד) טסלה או מסונף ינפיקו הזמנות רכישה, אחת או יותר, עבור חיובי טסלה. הנפיק מסונף הזמנת רכישה ל-TABS, יורחב המונח "טסלה" כהגדרתו בתנאים הכלליים ויכלול מסונף כאמור בכל עניין הכרוך בהזמנת עבודה כאמור. הישות המנפיקה הזמנת רכישה תשלם את חיובי טסלה הרלוונטיי...
	ה) TABS מוותר בזאת על כל זכות להשבת שווי עבודות התיקון לפי כל תורת משפט לבר-חוזית או נזיקית, לרבות השתק ושכר ראוי. TABS לא ישדל אדם לתת תשר בקשר לעבודות תיקון. כל החיובים יהיו בש"ח, אלא אם נקבע אחרת בתוספת המחירים.
	ו) תשלום החיובים אינו מהווה אישור או קבלה של הביצוע או החיובים; טסלה והלקוחות (ומבטחיהם) רשאים לחלוק על ביצוע או חיובים לאחר התשלום. חייב TABS או קיבל סכום כסף מטסלה או לקוח העולה על החיובים המותרים לפי התנאים הכלליים, ישיב TABS מיד כל סכום ששולם ביתר...
	4. חשבוניות ותשלומים.
	א) TABS ינפיק לטסלה חשבוניות בגין חיובי טסלה. TABS ינפיק חשבונית אחת לכל כלי רכב במועד מסירת הרכב לבעליו לאחר השלמת כל עבודות התיקון הנוגעות לרכב זה. לא הונפקה חשבונית לטסלה בתוך 30 יום לאחר המועד בו נדרש להנפיקה, לא תהיה טסלה מחויבת לשלם את חיובי טסלה.
	ב) TABS יגיש חשבוניות לפי השיטה שתפרט טסלה. החשבוניות יכללו (1) פרטי VIN של כלי הרכב ובעלי הרכב; (2) רשימת חלקי הרכב בהם נעשה שימוש וכל אחד מהחיובים לגביהם, ופירוט נפרד לגבי כל מס קשור-שירות. וכן (3) ציות לכל ההוראות בכתב של טסלה.
	ג) TABS ישלם את כל התשלומים והמסים למעט מסים קשורי-שירות. טסלה תשלם את חיובי טסלה שאינם שנויים במחלוקת בתוך 60 ימים ממועד קבלת החשבונית ורשאית לעכב חיובים שנויים במחלוקת. הצדדים ישתפו פעולה בתום לב לפתרון מחלוקות הקשורות לחיובים.
	ד) קבעה טסלה בתום לב ש-TABS חייב סכום לטסלה, טסלה רשאית לקזז כנגד חיובי טסלה כל סכום כאמור. חב TABS כל סכום לטסלה מכל סיבה שהיא, ישלם TABS את הסכום כאמור לטסלה ללא קיזוז או הפחתה בתוך 30 יום.
	ה) TABS יקבל מסגרת אשראי חודשית לתשלום לפי תנאי תשלום של 30 יום. המסגרת תימסר בדואר אלקטרוני והיא כפופה לשינוי עקב גורמים כגון (ללא הגבלה) היסטוריית התשלומים ונפח התיקונים. במקרה של חריגה מהמסגרת, טסלה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את חשבון ה-EPC ...
	5. ביצוע.
	א) TABS יבצע את כל עבודות התיקון בשקידה, במקצועיות ובציות לסטנדרטים התפעוליים של טסלה ולפי הוראותיה. TABS יעשה מאמצים מסחריים סבירים לתקן חלקים שניזוקו לפני החלפת חלקים כאמור.
	ב) TABS יספק את כל הציוד, לרבות ציוד שפירטה טסלה, ויתחזק ציוד כאמור. השתנו דרישות הציוד של טסלה, יספק TABS את הציוד החדש הנדרש בתוך תקופת הזמן שקבעה טסלה.
	ג) סגל TABS ישמור על הרמה הגבוהה ביותר של מקצועיות, אדיבות ושירות ללקוח כלפי כל אדם בו הוא פוגש בקשר לעבודות התיקון. TABS יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של סגל TABS וכן לסוכניו, מסונפיו, קבלנים, קבלני משנה, ספקים, וכן הסגל של כל אחד מאלה, כאילו היו כל אל...
	ד) TABS יבטיח שמירה בטוחה של כל כלי הרכב שבחזקתו, במשמורתו או בשליטתו כפי שיידרש לאבטחת כלי הרכב כנגד הגדלת מידת הנזק שנגרמה לו.
	ה) הזמן הוא מהותי בביצוע עבודות התיקון. TABS יעמוד בכל KPI שפירטה טסלה או יותר מכך.
	ו) קבלנות משנה של עבודות תיקון לא תגרום לחיובים מעבר למפורט בתוספת המחירים. TABS לא יוסיף תוספת על עבודות תיקון בקבלנות משנה יותר מהנמוך מבין אלה: (א) €200 לקבלנות משנה אחת או (ב) 10% מסך כל החיובים ששילם TABS בפועל עבור עבודה בקבלנות משנה, בניכוי החז...
	ז) TABS לא יעכב, ישעה או יסרב לספק עבודות תיקון עקב מחלוקת בין הצדדים, לרבות עיכוב בתום לב של חיובים. TABS ייעד סגל ניהול ספציפי כאנשי קשר ראשיים מול טסלה לתקשורת שוטפת וכן להסלמה. TABS יספק את כל המשאבים הנדרשים לביצוע עבודות התיקון, למעט משאבים שטסל...
	ח) נדרשו ציוד או הכשרה לביצוע עבודות התיקון, ול-TABS אין ציוד או הכשרה כאמור, חייב TABS, ללא שיהוי של עבודות התיקון או הגדלת החיובים, לבצע עבודות תיקון כאמור באמצעות קבלן משנה שאושר על ידי טסלה שבידיו הציוד וההכשרה האמורים. נדרש שינוע רכב בין אתרי TAB...
	ט) TABS לא יסרב או יעכב מסירת כלי רכב לבעליו מכל סיבה שהיא לאחר עבודות התיקון, לרבות להבטחת תשלום חיובים.
	י) TABS יעשה מאמצים מסחריים סבירים למנוע חדירת נוזקה לכל מערכת. ביקש לקוח עבודת תיקון, חלקים או חומרים שלא יוצרו או הומלצו על ידי טסלה, ייעץ TABS ללקוח בכתב שבקשה כזו עלולה לגרום לפקיעת האחריות של טסלה לכלי הרכב ועלולה לגרום לתנאים לא רצויים או מסוכנים.
	יא) התקבלה תלונה מלקוח בקשר עם ביצוע עבודת תיקון על ידי TABS, TABS מתחייב לספק לטסלה את כל הפרטים והמידע הנוגעים לעבודת התיקון כל עוד מותר הדבר בכל דין.
	6. זמן תיקון מופרז. TABS יבצע את עבודות התיקון בשקידה לפי תקני התפעול ובמסגרת מספר הימים שפורט באומדן שנתן ("אומדן שעות התיקון"). כשלה טסלה לספק את החלקים שהזמין TABS בתוך 5 ימי עסקים לאחר המועד בו TABS ביצע הזמנה באמצעות EPC, וכישלון כאמור מונע מ-TAB...
	7. אחריות לתיקון. TABS מספק בזאת אחריות לטסלה ולכל לקוח כמפורט בסעיף § 7 לכל עבודות התיקון ("אחריות לתיקונים"). TABS יספק אחריות בכתב לכל עבודת תיקון לכל בעלי רכב ואחריות כאמור תשלב את האחריות לתיקונים לפחות. על פי האחריות לתיקונים העבודה, לרבות הגימ...
	8. חלקים ומסירות. TABS יזמין באמצעות EPC את כל החלקים שטסלה אינה מספקת ל-TABS על חשבון טסלה. חלקים שלא הוזמנו באמצעות EPC יחשבו כאילו סופקו על חשבון טסלה, אפילו שילם TABS עבור חלקים כאמור. TABS רשאי להזמין חלקים לרכבי טסלה שעליו לתקן אך ורק בתוך 60 ימ...
	9. גידור גיאוגרפי. (geofencing) אם מותר הדבר לפי כל דין, TABS יספק לטסלה את הקואורדינטות הגאוגרפיות של היקף החצרים של TABS, כך שטסלה תוכל להגדיר גבול גאוגרפי וירטואלי לחצרי TABS הרלוונטיים (כל אחד מאלה, "גידור גאוגרפי"). TABS מעניק לטסלה רשות לאמוד את...
	10. ציות לתקני תפעול, חוקים ומדיניות. TABS יציית לתקני התפעול. TABS יציית לדרישות כל דין רלוונטי, לרבות חיקוקים, תקנות, כללים, צווים, דירקטיבות והכרזות (ביחד, "חוקים"). TABS יציית לכל מדיניות, תקן, כלל ונוהל של טסלה (ביחד, "מדיניות טסלה") הרלוונטיים ל...
	11. שיווק חוזר של כלי רכב. סעיף §11 זה יחול אך ורק על כלי רכב לשיווק חוזר. בכל עניין הנוגע לכלי רכב לשיווק חוזר על TABS ליצור קשר עם נציגים שקבעה Tesla Remarketing. TABS לא ינהל תקשורת ישירה הנוגעת לכלי רכב לשיווק חוזר עם השירות של טסלה, אלא אם כן Te...
	12. ביטוח. TABS יחזיק בביטוחים הבאים לפחות: (א) ביטוח חבות מסחרית כללית בכיסוי מינימלי של 5 (חמישה) מיליון ש"ח עם תקרת חבות משולבת למקרה עבור נזקי גוף ו/או נזקי רכוש ולכיסוי חבות חוזית; (ב) ביטוח חבות מעבידים: חבות חוקית לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו...
	13. סודיות. הסכם הסודיות שבתוקף בין הצדדים, ואם אין, הסכם הסודיות הסטנדרטי של טסלה שבתוקף למועד הקובע ("הסכם סודיות") מפרט את התחייבויות הצדדים בנוגע למידע סודי. תנאי הסכם הסודיות משולבים בזאת על ידי אזכור וישארו בתוקף עד 6 חודשים ממועד סיום תנאים כלל...
	14. שיפוי. TABS יגן, ישפה וישמור מפגיעה את טסלה, מסונפיה, לקוחותיה ונושאי משרה, דירקטורים, עובדים, שלוחים, סוכנים, נציגים ונמחים של כל אחד מהאמורים לעיל ("המשופים") מכל הפסד, אבדן, תביעה, דרישה, עלות וחבות הנוגעים או הנובעים או שהם לכאורה (א) מעשה או ...
	15. חבות. TABS יחוב בגין כל נזק שיגרם עקב מעשה או מחדל שלו וכל עלות והוצאה שנצברו בקשר עם נזקים כאמור. האמור לעיל כולל עלויות תיקון, החלפה, ריפוי, כיסוי, הכלה, שירות לקוחות, יחסי ציבור ושיקום מוניטין. סופק ל-TABS או הועמד לרשותו דוח המתאר את מצב כלי ה...
	16. תוספות ותיקונים. "תוספת" היא מסמך שהנפיקה טסלה, שטסלה מייעדת כתוספת לתנאים הכלליים. כל תוספת משולבת בזאת על ידי אזכור בתנאים הכלליים. נכון למאי 2020, התוספות כוללות: תקני תפעול, תקני תיקון קוסמטי לשיווק חוזר, תוספת עיבוד מידע, תוספת SLA, תוספת מחי...
	17. סיום. התנאים הכלליים נחתמים לתקופה של שנתיים ויתחדשו לתקופה נוספת של שנתיים בהסכמה הדדית. התנאים הכלליים יסתיימו אך ורק כאמור בסעיף § 17 זה. טסלה לא תשלם חיובים או תשיב עלויות או הוצאות עבור עבודות תיקון שלא הושלמו לפני הסיום. נתבקשה עבודת תיקון ...
	(א) סיום על ידי טסלה. טסלה רשאית לסיים את התנאים הכלליים או בקשת עבודת תיקון בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה בכתב ל-TABS לפחות 14 ימים מראש.
	(ב) סיום על ידי TABS. TABS רשאי לסיים את התנאים הכלליים: (1) בהודעה בכתב ומראש של 6 חודשים לפחות אם TABS דחה תיקון לפי סעיף § 16; (2) בהודעה בכתב ומראש של 45 ימים לפחות אם טסלה או מסונף כשלו לשלם ל-TABS חיובי טסלה שאינם שנויים במחלוקת במועד לתשלומם ב...
	מובהר בזאת שהמוניטין והפירות של פיתוח שוק הם רכוש טסלה ובמועד סיום התנאים הכלליים מכל סיבה שהיא TABS מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או כל זכות, לרבות דרישה להחזר השקעה ו/או פיצוי עבור מוניטין ו/או פיתוח שוק.

	18. בוררות. כל מחלוקת שלא נפתרה במשא ומתן תועבר לבוררות מחייבת תחת סודיות לפי כללי הבוררות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית (IICA). ימונה בורר יחיד. הבוררות תהיה בעברית ותתקיים בתל אביב, ישראל. כל צד ישא בהוצאותיו בבוררות אלא אם כן פסק הבורר הוצאות לאחד...
	19. ביקורת חשבונות. במהלך תקופת התוקף של תנאים כלליים אלה טסלה רשאית לערוך ביקורת בחצרים, ציוד, רשומות ומידע של TABS ושל קבלני משנה להערכת ציות לתנאים הכלליים. TABS יציית מיד לבקשות בכתב של טסלה בקשר עם ביקורת כאמור. TABS לא יסרב לאפשר גישה, לספק מידע...
	20. אירוע כוח עליון. הצד המושפע יודיע מיד לצד השני על אירוע כוח עליון ועל תוכניותיו ומאמציו ליישם פתרון עוקף, ובמקרה האמור הצד המושפע לא יידרש להמשיך לבצע את ההתחייבויות המושפעות כל עוד נמשך אירוע כוח עליון כאמור. הצד המושפע ימשיך לעשות מאמצים מסחריים...
	21. שונות.
	א) נפסק כי תנאי בתנאים הכלליים חסר תוקף או בלתי אכיף, ימחק תנאי כאמור וכל שאר התנאים יישארו בתוקף.
	ב) טסלה ו-TABS הם קבלנים עצמאיים; אף אחד מהם אינו מעסיק של הצד השני או של עובדיו. TABS אינה רשאית לספק מצגים בשם טסלה או לחייב את טסלה. מתן עבודת תיקון במסגרת התנאים הכלליים אינו מטילה כל חבות על טסלה ו/או חבות כלפי TABS ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שנבע...
	ג) למעט הסכם EPC בין TABS וטסלה, התנאים הכלליים מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים ביחס לנושאים הנדונים בו וגוברים על כל הסכם והבנה אחרים בנושאים הנדונים בהם; הסכם EPC בין TABS וטסלה יוסיף לתנאים הכלליים אבל תנאים כלליים אלה ישלטו במקרה של סתירה ביניהם. כ...
	ד) על תנאים כלליים אלה יחולו חוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף להוראות ברירת הדין שלה.
	ה) נוסח התנאים הכלליים הוא באנגלית ונוסח זה יגבר על כל תרגום. הוראות התנאים הכלליים יחשבו כאילו נכתבו על ידי כל הצדדים, וכל אחד מהם תרם להם באופן שווה.
	ו) הודעות ומסמכים שפרסמה טסלה באתר האינטרנט של שירות טסלה (הנגיש בכתובת https://service.tesla.com/) יחשבו כאילו נמסרו ל-TABS במועד בו טסלה פרסמה אותם.
	ז) כל הבחירות והברירות הזמינות לטסלה יהיו לשיקולה הבלעדי של טסלה.
	ח) נמצאה סתירה בין מסמכי חוזה, יחול סדר הקדימה הבא: (1) תוספת מדינה, (2) התנאים הכלליים, ואז (3) תוספות אחרות, לפי סדר זה: (א) תוספת עיבוד מידע, (ב) תקני תפעול, (ג) תוספת SLA, (ד) תוספת מחירים, (ה) תוספת תכנית, (ו) קוים מנחים למיתוג, ואז (ז) תוספות אח...
	ט) TABS לא ימחה, יעביר או ימסור אחרת או יאציל כל זכות או חובה לפי תנאים כלליים אלה ללא הסכמה מפורשת של טסלה בכתב ומראש וכל ניסיון לעשות כן בטל.
	י) התנאים הכלליים יחייבו את היורשים והנמחים של הצדדים.
	יא) אין מוטב צד ג' לתנאים כלליים אלה, למעט: (1) לקוחות ומבטחיהם הם מוטבים צדדי ג' להתחייבויות TABS אבל לא להתחייבויות טסלה, וכן (2) המשופים הם מוטבים צדדי ג' ביחס לזכויותיהם לפי סעיף § 14.
	יב) טסלה רשאית לאכוף זכויות של מסונפים לפי התנאים הכלליים ו-TABS מוותר על כל התנגדות למעמדה של טסלה למטרה זו. הזכויות והתרופות בתנאים כלליים אלה הם מצטברים ובנוסף לזכויות ותרופות אחרות הזמינות לפי התנאים הכלליים ולפי כל דין ולא במקומם.
	יג) כישלון או עיכוב של צד במימוש זכות לא יהווה וויתור על זכות כאמור וכל וויתור לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הצד המוותר. וויתר צד על זכות, לא יהיה בכך כדי להוות וויתור על כל זכות אחרת או על אותה זכות בכל מקרה עתידי.
	יד) TABS יודיע לטסלה בכתב 60 ימים מראש לפחות לפני שינוי שליטה.
	22. הגדרות.
	א) "טסלה" משמע ישות טסלה המזוהה בבלוק החתימה להלן.
	ב) "מסונף" משמעו ישות שטסלה שולטת בה, נשלטת על ידה או בשליטה משותפת בה, במישרין או בעקיפין.
	ג) "שינוי שליטה" משמעו כל אחד מאלה: (א) רכישה, מיזוג, ארגון מחדש או אירוע דומה של TABS (ב) שינוי ישיר, עקיף או מוטב בבעלות TABS, או (ג) מכירה או העברה של כל או כמעט כל נכסי TABS.
	ד) "מאמצים מסחריים סבירים" משמעו עשיית כל מאמץ, נקיטת כל הצעדים או הוצאת או הקדשת כל המשאבים כפי שהייתה נוקטת חברה המנוהלת היטב ופועלת בשקידה ובאופן סביר להשגת תוצאה ספציפית לטובת עצמה.
	ה) "לקוח" משמעו אדם או ישות למעט טסלה שהם בעלים של כלי רכב שיצרה טסלה.
	ו) "חיובי לקוח" כל החיובים בקשר עם כלי רכב בבעלות לקוח למעט אם הנפיקה טסלה הזמנת רכישה לחיובים כאמור.
	ז) "EPC" משמעו קטלוג החלקים האלקטרוני של טסלה (Tesla's Electronic Parts Catalog).
	ח) "ציוד" משמעו כל פריט פיזי הנדרש לביצוע עבודת תיקון, לרבות ציוד, כלים, הספקה ופריטים מתכלים.
	ט) "אירוע כוח עליון" משמעו אירוע שאינו בשליטה סבירה של צד המעכב או מונע מצד לבצע את התחייבויותיו לפי התנאים הכלליים, ובלבד (א) שלצד שאינו מבצע אין אשמה בגרימה או אי-מניעה של האירוע, וכן (ב) לא ניתן לעקוף את האירוע תוך שימוש במקורות חלופיים סבירים מסחר...
	י) "KPI" (Key Performance Indicator) משמעו סמני מפתח לביצועים, לרבות סמנים המפורטים ככאלה בתוספת SLA.
	יא) "נוזקה" משמעו תוכנה, קוד תכנית או הוראות תכנות או סט הוראות המשפיעים או נוצרו או משמשים לשבש, להשבית, לפגוע, להפריע או להשפיע אחרת לרעה על מערכת, תכניות מחשב, מידע או תפעול. דוגמאות לנוזקה כוללות וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, דלתות אחוריות וסו...
	יב) "תקני תפעול" משמעו תוספת שהנפיקה טסלה המפרטת את תקני התפעול בתכנית תיקוני הגוף של טסלה.
	יג) "מידע אישי" משמעו כמוגדר בתוספת עבוד הנתונים.
	יד) "הזמנת רכישה" משמעו הזמנת רכישה שהנפיקו טסלה או מסונף.
	טו) "כלי רכב בשיווק חוזר" משמעו רכב בבעלות טסלה שעבורו Tesla Remarketing מבקשת עבודת תיקון.
	טז) "עבודת תיקון" משמעו שירותים הניתנים על ידי TABS וכן הספקת מוצרים הנוגעים לכלי רכב של טסלה לטסלה, למסונפים וללקוחות וכן עבודה בקבלנות משנה שביקשו מוסכי רכב אחרים או מרכזי שירות.
	יז) "מסים קשורי-שירות" משמעו מסי עסקאות שהוטלו אך ורק על מכירת עבודת תיקון על ידי TABS אשר (א) TABS נדרשת לפי כל דין לגבות מלקוח TABS והעביר לרשות מס ממשלתית, (ב) אשר TABS מעבירה ללא תוספת, וכן (ג) אינם כוללים מסים או תשלומים עבור הכנסת TABS או פעילוי...
	יח) "מערכת" משמעו כלי רכב, התקן אלקטרוני, תוכנה, מחשב, רשת או כל התקן או קבוצת התקנים דומה. אלא אם כן נאמר אחרת, (א) "לרבות" משמעו לרבות ללא הגבלה, (ב) "רשאי" משמעו בעל זכות אבל לא חובה ו"לא רשאי" משמעו שאין זכות, וכן (ג) "יעשה" מבטא התחייבות ולא כוונ...
	יט) "TABS" משמעו האדם או הישות המזוהים בבלוק החתימה להלן.
	כ) "חיובי טסלה" משמעו חיובים עבור עבודת תיקון בגינם הנפיקו טסלה או מסונף הזמנת רכישה ל-TABS בקשר עם (א) כלי רכב בבעלות טסלה או (ב) כלי רכב בבעלות הלקוח שפורטו בהזמנת רכישה.
	כא) "שירות טסלה" משמעו מרכז השירות של טסלה.
	כב) "Tesla Remarketing" משמעו מחלקת השיווק החוזר של טסלה.
	חתימות. כל צד החתום מטה חתם על תנאים כלליים אלה בכך שגרם לנציג מוסמך מטעמו לחתום להלן.

