הסכם שכירות של  ,Birdויתור ושחרור מאחריות
מועד הכניסה לתוקף 09 :באוגוסט 2018
יש לקרוא הסכם זה בקפידה .נקבעו בו תניות ותנאים מחייבים משפטית
להסדרת השימוש שלך בשירות.
בתמורה לשימוש שלך בשירותי Birdכלשהם )כהגדרתם להלן( הניתנים על ידי
) Bird Rides, Inc. d/b/a BirdלהלןBird"), Bird " :דורשת שאת/ה
)"הרוכב/ת"" ,את/ה"( )הפועל/ת בשם כל משפחת הרוכב/ת ,יורשים ,שלוחים,
גופים קשורים ,באי כוח ,חליפים ונמחים( תסכים/י לכל התניות והתנאים בהסכם
שכירות של Bird,ויתור ושחרור מאחריות )"ההסכם"(.
השירותים הניתנים על ידי  Birdכוללים ) (1אפליקציה לטלפון סלולארי ואתר
אינטרנט קשור (2) ,כלי רכב חשמליים של ")Birdכלי רכב"( (3) ,אפשרות טעינת
כלי הרכב על ידי הרוכב בהתאם להוראות סעיף  1.15להלן ,וכן ) (4כל יתר הציוד
הקשור ,הצוות ,השירות ,האפליקציות ,אתרי האינטרנט והמידע הניתן על ידי
Birdאו מידע אותו  Birdהפכה לזמין עבורכם )שיכונו יחדיו" :שירותי Bird").
בנוסף לתנאי השירות המופיעים בכתובת , https://www.bird.co/terms :להם
הסכמת באופן מפורש כאשר נרשמת לשירותי Bird,עליך לקרוא בקפידה את כל
התניות והתנאים בטרם תתקשר בהסכם זה .להלן מופיעה רשימה חלקית של
מספר תנאים אותם Birdמעוניינת להביא לתשומת לבך כבר בשלב התחלתי זה,
למקרה שאתה גולש באמצעות סמארטפון או מכשיר אחר בעל מסך קטן .המונחים
המופיעים בהדגשה יפורשו באופן בו הוגדרו בהסכם זה.
● הסכם זה כולל הגבלות אחריות ,הפטרים והוראות באשר לנשיאה בסיכונים,
כמו גם סעיף בוררות חובה ,אשר מגבילים את הזכויות המשפטיות ואת
הסעדים שלך .לפרטים נוספים ,יש לעבור לסעיפים  9ו 15 -להלן.
● יש לנעול את כלי הרכב בסיום הנסיעה .אם כלי הרכב לא יינעל ,הנסיעה
תמשך ויימשך גם החיוב הכספי .החיוב המרבי לנסיעה אחת עומד על סך
של  ₪500למשך  24שעות .לפרטים נוספים נא לעבור להוראות סעיף 2.3
להלן.
● עם סיום הנסיעה שלך ,כלי הרכב חייב לחנות במקום חניה חוקי ,כלומר ,אין
להחנות את כלי הרכב בשטח פרטי או באזור נעול או בכל שטח אחר שאינו
ציבורי .כלי הרכב לא יחנה באופן העלול להפריע לתנועה ,לחסום מדרכה או
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לגרום להפרעה לציבור בכללותו .החניה תוסדר בכל החוקים והתקנות
הרלוונטיים לרבות בחוקי עזר עירוניים .שימו לב שתקנות החניה עשויות
להשתנות מעיר לעיר בישראל ,ובאחריותך להיות מודע לדיני החניה החלים
עליך ועל השימוש שלך בכלי הרכב.
● יש לציית לכל החוקים הרלוונטיים )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
החוקים החלים על תעבורה ,הולכי רגל ,חניה ,טעינה וכלי רכב חשמליים(,
ובכלל זה חוקים כלשהם המתייחסים לחובת חבישת קסדה ,החלים באזור
שלך .למען הסר ספק ,עליך לחבוש קסדה בעת נסיעה בכלי הרכב.
● עליך לדווח לBird -בהקדם על כל כלי רכב ניזוק או תקול ,וזאת באמצעות
אפליקציה לסלולר של ") Birdאפליקציית  ("Birdאו באמצעות הדואר
האלקטרוני.
Birdמסכימה באופן מפורש להשכיר והרוכב מסכים באופן מפורש לשכור את כלי
הרכב בכפוף לתניות ולתנאים שנקבעו בזה .אלא אם נקבע אחרת ,כל סכומי הכסף
המופיעים בהסכם זה ייחשבו כנקובים בדולרים של ארה"ב.

 .1תנאים כלליים לשכירות ולשימוש בכלי הרכב
1.1

הרוכב כמשתמש בלעדי . Birdוהרוכב הנם הצדדים היחידים להסכם
זה .הרוכב הנו השוכר היחיד והרוכב היחיד )אסור להסיע נוסעים( והוא
האחראי הבלעדי לקיום כל התניות והתנאים האמורים בזה .הנך מבין

שכאשר אתה מפעיל את כלי הרכב מהמיקום ,על כלי הרכב להיות
בשימושך הבלעדי .אסור לך לאפשר לאחרים לעשות שימוש בכלי
הרכב אותו הפעלת מהמיקום.
1.2

הרוכב יהיה בן  18שנה ומעלה .הרוכב מצהיר ומאשר שגיל הרוכב
הנו  18ומעלה.

 1.3הרוכב הנו מפעיל כשיר של כלי הרכב .הרוכב מצהיר ומאשר שהוא
)או היא( יודע להפעיל את כלי הרכב והוא בעל כשירות וכושר גופני
סבירים )ואינו תחת השפעה של חומרים משכרים( לרכיבה בכלי
הרכב .ראייתך ושמיעתך אינם לקויים באופן העלול לסכן את עצמך
או לסכן אחרים בעת רכיבה בכלי הרכב .כאן תוכל למצוא חומר
שסופק על ידי יצרן כלי הרכב .ייתכן שמידע זה יתעדכן מעת לעת.
בכך שבחרת לרכב על כלי הרכב ,הרוכב מקבל על עצמו את כל
האחריות ואת כל הסיכונים לכל פציעה או מצב רפואי .הנך נושא
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באחריות לקבל החלטה אם תנאי מזג אויר ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור :גשם ,ערפל ,שלג ,ברד ,קרח או סופות ברקים,
הופכים את תפעול כלי הרכב למסוכן .מומלץ להתאים את אופן
הרכיבה ואת מרחק הבלימה שלך ,כך שיתאימו לתנאי מזג האוויר,
הנראות ,הסביבה ומצב התנועה בכביש .אסור לעשות שימוש
באוזניות בעת הרכיבה וכן עליך להבטיח שהנך נעזר בעדשות או
במשקפיים במידה הנדרשת על מנת להיות בעל ראיה הולמת
לרכיבה נאותה ובטיחותית בכלי הרכב.
1.4

כלי הרכב הנו רכושה הבלעדי של Bird.הרוכב מסכים לכך ,שכלי
הרכב וכל ציוד של  Birdהמחובר אליו ,יישארו בכל עת רכושה הבלעדי
של Bird.אסור לך לפרק את כלי הרכב ,לכתוב עליו או בדרך

אחרת לשנות ,לתקן או להשחית את כלי הרכב ,חלק כלשהו מכלי
הרכב או ציוד אחר של  Birdבכל דרך שהיא .אסור לך לכתוב על גבי
כל מדבקה המודבקת על כלי הרכב ,לקלף אותה או לשנות או להשחית
אותה בכל דרך אחרת .אסור לך לעשות שימוש בכלי הרכב או בכל
ציוד אחר של  Birdלמטרת פרסום או לכל מטרה מסחרית אחרת ללא
רשות מראש ובכתב מאת Bird.

 1.5שעות תפעול כלי הרכב וזמינותו .הרוכב מסכים ומאשר שכלי הרכב
אינם זמינים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה .יש
לשכור את כלי הרכב לפרקי זמן מרביים כנקוב להלן .מספר כלי
הרכב הנו מוגבל וזמינות כלי הרכב לעולם אינה מובטחת.
 1.6ניתן לעשות שימוש בכלי הרכב ו/או להפעיל אותו באזורים עירוניים
בלבד .הרוכב מסכים להשתמש ,להפעיל ו/או לרכב על כלי הרכב
באזור עירוני בלבד .אם ישנם שבילי אופניים ,על הרוכב לעשות
שימוש בשבילים אלה .אם אין בנמצא שבילי אופניים ,על הרוכב
לרכב על הכביש עם כיוון התנועה )כלומר ,בצד ימין של הכביש(.
הרוכב לא יפעיל את כלי הרכב על מדרכה או על שביל המיועד
להולכי רגל.
 1.7על הרוכב לפעול בהתאם לכללים המתייחסים לשימוש ו/או לתפעול
כלי הרכב .הרוכב מסכים לקיים את כל החוקים המתייחסים
לשימוש ,לרכיבה ,חניה ,טעינה ו/או תפעול של כלי הרכב ,לרבות
כל הדינים החלים ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוקי עזר
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מקומיים ועירוניים וכן תקנות המתייחסות לכלי הרכב באזור שבו
הנך מפעיל את כלי הרכב ,ובכלל זה חוקי קסדה כלשהם .כמו כן,
הרוכב מסכים לפעול באדיבות ובכבוד כלפי אחרים בעודו משתמש
בשירותי Bird.
1.8

פעולות אסורות .הרוכב מסכים לתנאים הבאים:

● Birdממליצה לא להפעיל את כלי הרכב בעת נשיאה או אחזקה של תיק
מנהלים ,תיק גב ,תיק שק או פריט אחר העלול להשפיע על שיווי המשקל או
לפגוע בשימוש הבטיחותי בכלי הרכב .אם תבחר לעשות שימוש בפריט
כאמורBird ,ממליצה להבטיח שהפריט צמוד לגופך ואינו פוגע ביכולתך
להפעיל את כלי הרכב בבטחה.

● עליך להימנע מלהניח פריטים כבדים על כידון כלי הרכב ,כגון תיקי גב
או תיקי שק כבדים.
● בעת רכיבה על כלי הרכב ,עליך להימנע מלעשות שימוש בכל טלפון
סלולארי ,מכשיר למשלוח מסרונים ,נגן מוסיקה נייד ,או כל מכשיר
אחר העלול להסיח את דעתך מתפעול בטיחותי של כלי הרכב.
● עליך להימנע מלהפעיל את כלי הרכב בעודך תחת השפעת אלכוהול,
סמים ,תרופות או חומר אחר העלול לפגוע ביכולת שלך להפעיל את
כלי הרכב בבטחה.
● עליך להימנע מלהרכיב אדם נוסף או ילד בכלי הרכב.
● הנך רשאי לעשות שימוש אך ורק במנגנוני נעילה המסופקים על ידי

 .Birdאסור לך להוסיף מנעול נוסף לכלי הרכב או להצמיד את כלי הרכב
בנעילה לכל עצם אחר.

● כלי הרכב חייב לחנות במקום חניה חוקי ,כשהוא במצב עמידה ,תוך
שימוש ברגלית .אסור להחנות את כלי הרכב בשטח פרטי בלתי
מורשה ,במקום נעול או בשטח שאינו ציבורי ואינו מאושר אחר .אסור
שכלי הרכב יפריע לתנועה או יחסום מדרכות להולכי רגל .עליך להימנע
להחנות את כלי הרכב באזורים עמוסים בתעבורה אם יש סכנה
שיתנגשו בכלי הרכב.
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● עליך להימנע מלרכב על כלי הרכב בשעות הלילה אלא אם הנך לבוש
באפוד זוהר )כנדרש על פי החוק(.
● כלי הרכב חייב לחנות במקום נראה לעין.
 1.9כלי הרכב מיועד לסוגים מצומצמים של שימוש בלבד הרוכב מסכים
שהוא /היא לא יעשו שימוש בכלי הרכב לצורך מרוץ ,רכיבת שטח,
רכיבת פעלולים או רכיבה אתגרית .הרוכב מסכים לכך ,שהוא /היא
לא יפעילו ו/או לא יעשו שימוש בכלי הרכב על כבישים שאינם
סלולים ,דרך מים )מעבר לרכיבה עירונית רגילה( או בכל מיקום
שהנו אסור ,בלתי חוקי ו/או מהווה מטרד לאחרים .הרוכב מסכים
לכך ,שהוא /היא לא יעשו שימוש בכלי הרכב לשם השכרה או פרס,
לא יעשו בו שימוש בהפרת כל חוק ,פקודה או תקנה.
 1.10מגבלות משקל ומטען .עליך להימנע מלחרוג ממגבלת המשקל
המרבי עבור כלי הרכב ) 90ק"ג(.
 1.11אי שיבוש .עליך להימנע מלשבש ,לנסות לקבל גישה בלתי מורשית
לשירותי  Birdאו לעשות שימוש בשירותי  Birdבדרך אחרת מלבד
כאמור בהסכם זה.
 1.12דיווח על נזק או תאונות .הרוכב חייב לדווח ל Bird -בהקדם האפשרי

על כל תאונה ,התנגשות ,נזק ,פציעה גופנית או כלי רכב שנגנב או
אבד .אם בתאונה נגרמה פציעה גופנית ,נזק רכוש או כלי רכב
שנגנב ,הרוכב ידווח על כך שבכתב למשטרה המקומית תוך 24
שעות .הרוכב מסכים לכך ,שהנו אחראי ונושא באחריות לכל שימוש
לרעה ,לכל ההשלכות ,התביעות ,הדרישות ,עילות התביעה,
ההפסדים ,החבויות ,הנזקים ,הפציעות ,העלויות וההוצאות,
הקנסות ,שכר טרחת עורכי דין ,פסקי הדין ,התובענות או תשלומים
מכל סוג או טיב שהוא ,המתייחסים לכלי הרכב שנגנב או אבד.

● ייתכן ופוליסת ביטוח הרכב שלך לא תכסה תאונות בהן מעורב
כלי הרכב או נזקים שנגרמו לכלי רכב זה .על מנת לוודא אם
קיים כיסוי ביטוחי ,עליך ליצור קשר עם חברת ביטוח הרכב
שלך או עם סוכן הביטוח.
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 1.13אחריות הרוכב לשימוש בכלי הרכב ולנזק .הרוכב מסכים להחזיר
את כלי הרכב אל  Birdבאותו מצב שבו הוא הושכר .הרוכב לא יישא
באחריות לבלאי רגיל.

 1.14כלי רכב חשמלי .כלי רכב זה הנו כלי רכב חשמלי המצריך טעינה
מעת לעת של הסוללה על מנת שיפעל .הרוכב מסכים לעשות
שימוש בכלי הרכב ולהפעילו בבטחה ובזהירות לאור העובדה
שמדובר בכלי רכב חשמלי על כל המגבלות והדרישות הנובעות
מכך .הרוכב מבין ומסכים כל אחת מן ההוראות הבאות:
● רמת הטעינה הנותרת בכלי הרכב ,תלך ותפחת עם השימוש בכלי
הרכב )בחלוף זמן ומרחק אותו כלי הרכב עבר( ,וככל שרמת טעינת
החשמל ברכב תלך ותפחת ,המהירות ויתר יכולות התפעול של כלי
הרכב עשויות להצטמצם )או לחדול לחלוטין(.
● רמת הטעינה החשמלית בכלי הרכב בנקודת הזמן שבה הרוכב יוזם
את ההשכרה או התפעול של כלי הרכב ,אינה מובטחת ועשויה
להשתנות עם כל שימוש ושימוש בכלי הרכב השכור.
● קצב הירידה ברמת הטעינה במהלך השימוש בכלי הרכב אינו מובטח
וישתנה בהתאם לכלי הרכב ,תנאי הדרך ,תנאי מזג האוויר וגורמים
נוספים.
● באחריות הרוכב לבדוק את רמת הטעינה בכלי הרכב ולוודא שמדובר
ברומה מספקת ,טרם הפעלת כלי הרכב.
● לעולם לא יובטח המרחק ו/או הזמן שבו הרוכב יוכל להפעיל את כלי
הרכב בטרם הוא יאבד מרמת הטעינה שלו.
● הטעינה בכלי הרכב יכולה להסתיים כך שהוא יכול להפסיק לפעול בכל
עת במהלך השכירות של כלי הרכב על ידי הרוכב ,אפילו בטרם הגיע
הרוכב ליעדו.
 1.15טעינת כלי הרכב .אם בכלי הרכב מסתיימת הטעינה במהלך
ההשכרה ,הרוכב יסיים את הרכיבה בהתאם לכל תנאי הסכם זה.
לחלופין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של הרוכב ,הרוכב רשאי לטעון
את כלי הרכב אך ורק באמצעות חיבור כבל טעינה מתאים המאושר
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על ידי היצרן לשקע בו ניתן לעשות שימוש חוקי למטרה זו .הרוכב
מסכים לפעול בהתאם לכל החוקים והכללים המתייחסים לטעינת
כלי הרכב ,לרבות דיני מדינה ודינים מקומיים וכל הכללים והתקנות
הציבוריים והפרטיים המתייחסים לאזור ולמקום שבו הרוכב טוען
את כלי הרכב .הרוכב מסכים לכך ,שהוא /היא נושאים באחריות
לכל העלויות ,החיובים ,התשלומים ,ההוצאות והקנסות בקשר
לטעינת כלי הרכב וBird -לא תשפה את הרוכב בגין כך.
באופן העולה בקנה אחד עם סעיף  ,1.15הרוכב מסכים שהוא /היא
נושאים באחריות ויהיו חייבים בגין כל שימוש לרעה ,כל השלכות ,תביעות,
דרישות ,עילות תביעה ,הפסדים ,חבויות ,נזקי רכוש או שריפה או נזקים
אחרים ,פציעות ,עלויות והוצאות ,קנסות ,שכר טרחת עורכי דין ,פסקי דין,
תובענות או תשלומים מכל סוג וטיב שהוא ,המתייחסים לטעימת כלי
הרכב .באמצעות החלטה לטעון את כלי הרכב ,הרוכב מקבל אחריות
מלאה ושלמה לכל הסיכונים הנלווים ,הסכנות וגורמי הסיכון והרוכב
מסכים ש Bird -ויתר האנשים הפטורים מאחריות )כהגדרתם להלן
בסעיף  ,(15אינם נושאים באחריות לשום פציעה ,נזק או הוצאה שנגרמו
לרוכב בקשר לכל אדם או רכוש ,לרבות כלי הרכב עצמו ,במישרין או
בעקיפין בקשר לטעינת כלי הרכב.
 .2תשלום ושכר
 2.1שכר .הרוכב רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב על בסיס תשלום לפי
רכיבה או בדרך אחרת בהתאם לתמחור באפליקציה לסלולרי של
Bird.בכל מקרה ,התשלומים ויתר החיובים עשויים להיות כפופים
למסים החלים ולחיובים ממשלתיים מקומיים נוספים ,שייתכן ויחויבו
וייגבו על ידי Bird. Birdתחייב את הרוכב )באמצעות כרטיס
אשראי או כרטיס חיוב או באמצעי תשלום מוסכם אחר( בסכום
השכר המגיע כמתואר בהסכם זה.
 2.2קודים של קידום מכירות .קודים של קידום מכירות )הנחות( הנן
הצעות חד פעמיות אותן ניתן לפדות אך ורק באמצעות אפליקציית
Bird. Birdשומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הנחות בכל עת.
ההנחות מוגבלות להנחה אחת ללקוח אחד וחשבון אחד ולא ניתן
לשלבה עם הצעות אחרות .ההנחות אינן ניתנות להעברה ואין לחזור

ולמכור אותן לאחר.

7

 2.3משך שכירות מרבי וחיוב מרבי .משך השכירות המרבי הוא 24
שעות .הרוכב מסכים שהרוכב יפסיק את ההשכרה של כלי הרכב
תוך  24שעות ממועד ששכר את כלי הרכב .הרוכב רשאי לאחר מכן
לשכור שוב את כלי הרכב .הרוכב מסכים שהוא /היא נושאים לבדם
באחריות לעקוב אחר חלוף הזמן בטרם יידרשו לנעול את כלי
הרכב .החיוב היומי המרבי הנו  ₪500והוא מבוסס על יום קלנדרי.
לאחר החזרת כלי הרכב ,הרוכב יחויב בחיובי שכירות מצטברים או
בחיוב היומי המרבי ,לפי הנמוך מביניהם .כלי רכב שלא הוחזרו
)ננעלו והרכיבה הסתיימה( תוך  48שעות ,ייחשבו כאילו אבדו או
נגנבו והרוכב יכול שיחויב בסכום שלא יעלה על  ₪2500ויכול
שתוגש תלונה במשטרה .כמו כן Bird ,תהיה רשאית לגבות דמי
שירות בסך  ₪100עבור שכירויות העולות על  24שעות ,מקום בו כלי
הרכב לא אבד או נגנב.

 2.4כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בתוקף .על מנת להירשם לשימוש
בשירותי Bird,על הרוכב לספק ל Bird -מספר של כרטיס אשראי או
כרטיס חיוב תקפים וכן תאריך פקיעת תוקף .הרוכב מצהיר ומתחייב
כלפי  Birdשהרוכב מורשה לעשות שימוש בכל כרטיס אשראי או
כרטיס חיוב אותו הרוכב מספק לBird. -הרוכב מסמיך את Bird
לחייב את הכרטיס בכל דמי השימוש שנצברו על ידי הרוכב .כל דמי
השימוש כפופים למסי המכירות החלים ויתר החיובים הממשלתיים
המקומיים אשר עשויים לחוב ולהיגבות על ידי Bird.אם הרוכב חולק על
חיוב כלשהו בכרטיס האשראי או בכרטיס החיוב שלו ,כי אז על הרוכב
ליצור קשר עם  Birdתוך  10ימי עסקים מתום החודש בו הופיע החיוב
השנוי במחלוקת ,ולספק ל Bird -את כל המידע אודות הנסיעה ,הנחוץ
על מנת לזהות את החיוב השנוי במחלוקת ,כגון תאריך הנסיעה

וזמני התחלה וסיום בקירוב של הנסיעה נשוא החיוב השנוי
במחלוקת .הרוכב מסכים ליידע את  Birdבאופן מיידי על כל שינוי
המתייחס לכרטיס.

 2.5דמי החזרה .אם לא תוכל להחזיר את כלי הרכב לאזור בר תוקף
)למשל ,כיבית והשארת את כלי הרכב בשטח פרטי ,ישוב מגודר ,או
אזור אחר שאין גישה אליו( ואתה מבקש שכלי הרכב יוחזר על ידי
צוות Bird, Birdלפי שיקול דעתה הבלעדי ,תוכל לבחור לחייב אותך
בדמי החזרה עד גובה של  .₪500אם כלי רכב כלשהו שהתקבלה
אליו גישה מחשבונך ,יינטש ללא מתן הודעה ,אתה תהיה אחראי
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לדמי נסיעה כלשהם עד אשר כלי הרכב יוחזר ויכובה ,בתוספת
חיוב להחזרת כלי הרכב )נכון לעכשיו חיוב זה עומד על .(₪500
התשלומים כפופים לשינוי.

 .3תנאי שימוש נוספים
 3.1בדיקת בטיחות .לפני כל שימוש בכלי הרכב ,הרוכב יערוך בדיקת
בטיחות בסיסית של כלי הרכב ,בדיקה אשר תכלול סקירה של(i) :
תקינות הגלגלית; ) (iiפעולה תקינה של הבלמים והאורות; )(iii
מצב טוב של השלדה; ) (ivרמת טעינה מספקת של הסוללה; וכן
) (vכל סימן לנזק ,בלאי חריג או מופרז ,או בעיה מכאנית אחרת או
צורך בתחזוקה .הרוכב מסכים לא לרכב על כלי הרכב אם יהיו בו
בעיות נראות לעין כלשהן ,וליידע באופן מיידי את שירות הלקוחות
להזהיר את  Birdעל קיומן של בעיות כלשהן.
 3.2כלי רכב שאבד או נגנב .כלי רכב יכול להיחשב אבוד או גנוב אם )א(
כלי הרכב לא הוחזר תוך  24שעות רצופות) ,ב( יחידת הניווט
) (GPSשל כלי הרכב מושבתת) ,ג( כלי הרכב חונה בקרקע פרטית
בלתי מורשית ,באזור נעול או בכל מקום שאינו ציבורי למשך עשר
דקות ולמעלה לאחר סיום הנסיעה) ,ד( כלי הרכב זז למרחק העולה
על  9מטרים לאחר סיום השכרתו וBird -מאמינה שתנועה כאמור
לא נגרמה על ידי רוכב אחר או צד שלישי מורשה ,או )ה( עובדות או
נסיבות אחרות הנראות לBird -בהתאם לקביעתה הסבירה בתום לב,
שכלי הרכב אבד או נגנבBird .ואתה מסכימים שהרוכב האחרון

בכלי הרכב יישא באחריות לרכב גנוב או אבוד ,אלא אם העובדות
והנסיבות נראות אחרת ל Bird -בהתאם לקביעתה הסבירה בתום לב.
אם Birdסבורה שכלי הרכב אבד או נגנבBird ,תהיה רשאית לנקוט
בכל הצעדים ובצעדים כלשהם שהיא תמצא לנכון )בנוגע לרוכב
האחרון בכלי הרכב לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( קבלת
השבה ופיצויים ודמי נזק נאותים אחרים והגשת תלונה למשטרה
המקומית .הרוכב מסכים שהנתונים שהופקו מהמחשב של Bird
הנם ראיות מכריעות לגבי משך השימוש בכלי הרכב על ידי הרוכב.
הרוכב מסכים לדווח לBird -על היעלמות כלי הרכב או על גניבתו
באופן מיידי או בהקדם האפשרי.
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 3.3קסדות; בטיחות . Birdממליצה שכל הרוכבים יחבשו קסדה
המאושרת על ידי הגופים הבאים) Snell :גוף לתקינת קסדות(,
) CPSCגוף צרכני לבטיחות מוצרים() ANSI ,מכון התקנים
האמריקאי( וכן ) ASTMארגון תקינה( ושהקסדה תהיה בגודל
הנכון ,מותאמת לרוכב ומהודקת בהתאם להוראות היצרן Bird.וכל
יתר האנשים המופטרים מאחריות )כהגדרתם בסעיף  15להלן(
אינם נותנים שום הצהרה או אישור לגבי מאפייני איכות או בטיחות
של קסדה כלשהי ,והרוכב מסכים שאף אחד מן האנשים המופטרים
מאחריות לא יישא באחריות לשום פציעה שתגרם לרוכב תוך
שימוש באיזה משירותי  ,Birdבין אם הרוכב חבש קסדה בזמן
הפציעה ובין אם לאו .הרוכב לוקח על עצמו את הסיכון של אי
חבישת קסדה או כל ציוד מגן אחר .הרוכב עשוי להידרש לנקוט
באמצעי בטיחות או זהירות נוספים שאינם מצוינים מפורשות
בהסכם זה.
3.4

נתיבי נסיעה .הרוכב מסכים לכך ,שBird -אינה דואגת לקיום מקומות
לרכיבה ואינה מתחזקת מקומות לרכיבה כאמור וכן  Birdאינה ערבה
לכך שתמיד יהיה מקום בטוח לרכיבה בכלי הרכב .כבישים ,נתיבי נסיעה

ודרכים עשויים להפוך למסוכנים עקב תנאי מזג אויר ,עומסי
תחבורה או סכנות אחרות .נסיעה על גבי מדרכות הנה אסורה.
3.5

מגבלות על שכירות כלי רכב .הרוכב מסכים שBird -אינה חברה
לתחבורה ציבורית .אמצעים חלופיים של תחבורה ציבורית ופרטית
זמינים לציבור הרחב בכללותו ולרוכב באופן פרטני ,לרבות אוטובוסים
ורכבות ,מוניות ושבילים להולכי רגל Bird.מספקת כלי רכב רק כעניין
של נוחות ,ואפשרות שכירות כאמור נועדה לשימוש רק על ידי אותם
אנשים המסוגלים ומורשים להפעיל כלי רכב בכוחות עצמם ואשר
הסכימו לכל התניות והתנאים שבהסכם זה.

3.6

מגבלות על זמינות השירות של Bird. Birdעושה כל מאמץ לספק
שירותי Birdבמשך  365ימים בשנה אולם היא אינה מבטיחה ששירותי
 Birdיהיו זמינים בכל עת ,עקב אירועים בלתי צפויים או נסיבות אחרות
העשויות לשלול מ Bird -אספקה של שירותי  .Birdהגישה לשירותי
 Birdהנה מותנית גם בזמינות כלי הרכב Bird .אינה מצהירה ואינה
מתחייבת לזמינות של איזה משירותי  Birdאו לזמינות של כלי רכב
כלשהו בכל עת .הרוכב מסכים שBird -רשאית לדרוש מהרוכב להחזיר
כלי רכב בכל עת.
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 .4ביטול .
4.1

ביטול על ידי Bird.בכל עת ומעת לעת וללא הסכמתו של הרוכב,
Birdרשאית לבטל באופן חד צדדי את זכותו של הרוכב לעשות שימוש
בשירותי Bird,על פי שיקול דעתה הבלעדי של Birdוללא מתן הודעה
או הנמקה כלשהי .הרוכב רשאי לבטל את השימוש של הרוכב בשירותי
Birdבכל עת; אך זאת בתנאי ש ) (iלא יינתן החזר כספי כלשהו על ידי
)Bird; (iiתקופת תוקפו של ההסכם הנה מתמשכת על פי הסכם

זה; וכן ) (iiiהרוכב עשוי להתחייב בתשלומים נוספים רלוונטיים
כלשהם על פי הסכם זה .הסכם זה נשאר במלוא התוקף והתחולה,
בהתאם לתנאים ולתניות שלו ,אחרי ביטול כלשהו של זכות הרוכב
לעשות שימוש בשירותי Bird,ללא תלות באופן שבו בוטל הסכם
זה.
5.1

סודיות המידע; מדיניות פרטיות .אתה מבין ומסכים לכך שכל
המידע האישי שבידי Birdוהמתייחס לרוכבים ,ובכלל זה כל השמות,
הכתובות ,מספרי הטלפון ,כתובות מייל ,סיסמאות ,פרטי תשלום וכן
מידע אחר ,יישמר על ידי Birdבהתאם למדיניות הפרטיות שלה ,בה
ניתן לעיין בכתובתhttp://www.bird.co/privacy/ :

6.רישיון לדמותך וצילומך .עבור תמורה טובה ובת ערך ,שקבלתה ודיותה
מאושרות בזה ,אתה מסכים בזה ביודעין ,באופן רצוני ובלתי חוזר (1) :לתת
את הסכמתך המלאה והבלתי מותנית לBird -ולגופים הקשורים אליה ,חליפיה
ונמחיה ,לעשות שימוש בכל עת ומעת לעת ,ללא שום הגבלה ,לעשות שימוש
בדמותך וקולך בתצלומים ,סרטי וידאו והקלטות אחרות הקשורות לשימוש
שלך בשירותי Bird,בכל האתרים ולכל מטרה עיתונאית ,קידומית ,פרסומית,
ציבורית ומסחרית ,בכל פורמט ובכל מדיה ,בין אם ידועים כעת ובין אם יפותחו
בעתיד ,בכל רחבי העולם ולצמיתות; ) (2להעניק לBird -ולגופים הקשורים
אלה ,לחליפיה ולנמחיה) ,א( את הזכות לצלם ,להקליט ולתעד בדרך אחרת את
דמותך וקולך בקשר לשימוש שלך בשירותי Bird,בכל עת ומעת לעת) ,ב( כל

הזכויות ,זכויות יוצרים ,קניין ואינטרסים בתוצאות של תצלומים ,סרטי וידאו
או הקלטות אחרות כאמור ,כעבודה להשכרה למטרות זכויות יוצרים וכן )ג(
הזכות לעשות שימוש ,לשכפל ,להציג ,להפיץ ,לשדר ,לשנות ,ולנצל ,בכל עת
ומעת לעת כפי שBird -עשויה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בתצלומים,
סרטי וידאו ויתר התיעודים או כל רכיב מהם ,והכל בקשר למסחור ,קידום מכירות,
פרסום והפצה בציבור; וכן ) (3במידה המרבית המותרת על פי החוק החל,
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לוותר ,לשחרר ולפטור את כל האנשים המופטרים מכל תביעה )כמוגדר להלן
בסעיף  (15שיש לך או עשויה להיות לך בגין כל הוצאת לשון הרע ,פגיעה
בשם הטוב ,פגיעה בפרטיות ,זכות הפומביות ,הפרת זכות יוצרים ,או הפרה
של זכות כלשהי שניתנה על ידך בסעיף זה.
 7.הודעה .ניתן ליצור קשר עם  Birdבאמצעות משלוח הודעת דוא"ל
לכתובת Shalom@bird.co :או משלוח דואר רגיל לכתובת
406 Broadway #369, Santa Monica, CA 90401
8.ברירת הדין; יישוב סכסוכים .הסכם זה מוסדר ,ויש לפרשו ולאוכפו
בהתאם לדיני מדינת קליפורניה ,למעט הוראות ברירת דינים .לגבי כל
מחלוקת באשר להסכם זה (i) :הצד הזוכה יהיה זכאי לקבל את העלויות,
ההוצאות שנגרמו לו ושכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר )בין אם נגרמו בבית
משפט בערכאה ראשונה ,בערעור או אחרת( שהוצאו בפתרון או יישום
הסכסוך ,בנוסף לכל יתר דמי הנזק או הפיצויים להם צד עשוי להיות זכאי; )(ii
כל אחד מן הצדדים מביע את הסכמתו לסמכות השיפוט של בתי המשפט
במדינת קליפורניה ומסכים שבתי משפט אלה יהיו בעלי סמכות שיפוט אישית
על כל אחד מן הצדדים; ) (iiiמקום השיפוט חייב להיות בלוס אנג'לס,
קליפורניה.
9.בוררות חובה וכן ויתור על תביעה ייצוגית

נא לקרוא סעיף זה בעיון – הוא עלול להשפיע באופן מהותי על
זכויותיך המשפטיות ,לרבות על זכותך להגיש תביעה בבית
משפט.
 9.1ישוב סכסוכים ראשוני
תמיכה ברוכב זמינה באמצעות האפליקציה על מנת להתייחס לחששות
כלשהם העשויים להיות לך בנוגע לשימוש בכלי הרכב ו/או לגבי הסכם
זה .הצדדים ישקיעו את מירב המאמצים שלהם בהליך תמיכה זה ,על
מנת ליישב כל סכסוך ,תביעה ,שאלה או מחלוקת ולעסוק במשא ומתן
בתום לב ,שהוא תנאי מוקדם למי מהצדדים הפותח בהליך של גישור,
בוררות או תביעה משפטית.
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9.2בוררות מחייבת
אם הצדדים לא יגיעו לפתרון מוסכם באמצעות הליך התמיכה ,הרי
שאז כל אחד מן הצדדים יוכל ליזום בוררות מחייבת כאמצעי יחיד ליישוב
סכסוכים ,בכפוף לתנאים האמורים להלן .בייחוד ,כל הטענות העולות מתוך
או הקשורות לשימוש בכלי רכב ולהשכרתו ,להסכם זה וליחסים בין הצדדים,
ייושבו באופן סופי באמצעות בוררות מחייבת שתנוהל על ידי  JAMSאו
לחלופין על ידי בורר עליו יוסכם באופן הדדי או על ידי שירותי בוררות ,על פי
כללי בוררות מסחרית רלוונטיים עבור  JAMSאו שירות הבוררות עליו הוסכם
באופן הדדי ,למעט כללים או הליכים כלשהם המסדירים או המתירים הגשה
של תביעות ייצוגיות.
הבורר ולא שום בית משפט או משרד פדראלי ,מדינתי או מקומי ,יהיה בעל
הסמכות הבלעדית ליישב את כל המחלוקות הנובעות מתוך או הקשורות
לפרשנות ,יישום ,אכיפה או ניסוח של הסכם זה ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות כל טענה לפיה כל ההסכם או חלק הימנו ,בטל או ניתן לביטול ,או
האם הטענה המסוימת כפופה לבוררות .הבורר יהיה מוסמך לתת סעד
כלשהו שהיה זמין בבית משפט על פי הדין או על פי דיני היושר .פסק הבורר
יינתן בכתב ,יחייב את הצדדים ויכול שיאושר כפסק דין בכל בית משפט בעל
סמכות שיפוט.
ככל שאגרת פתיחת הליך הבוררות עולה על מחיר הגשת תביעה משפטית,
 Birdתשא בתשלום העלות הנוספת .כללי הבוררות מאפשרים לך לקבל גם
את שכר טרחת עורכי הדין במקרים מסוימים .הצדדים מבינים שבהיעדר
הוראה מחייבת ,תהיה להם הזכות להגיש תביעה בבית משפט ולהישפט
בפני חבר מושבעים .כמו כן ,הם מוסיפים ומבינים שבמקרים מסוימים ,עלויות
הבוררות עשויות להיות גבוהות יותר מעלויות הבירור בבית המשפט והזכות
לגילוי עלולה להיות מוגבלת יותר בהליך בוררות מאשר בבית משפט.
9.3

מיקום

הבוררות תתקיים בלוס אנג'לס ,קליפורניה או במקום אחר עליו יסכימו
הצדדים באופן הדדי.
9.4ויתור על תביעה ייצוגית
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הצדדים מוסיפים ומסכימים שבוררות כלשהי תיערך בין הצדדים עצמם בלבד
ולא כתביעה ייצוגית או תביעה ציבורית אחרת ,והצדדים ,במידה המרבית
המותרת על פי הדין החל ,מוותרים באופן מפורש על זכותם להגיש תביעה
ייצוגית או לבקש סעד על בסיס ייצוגי .הן אתה והן  Birdמסכימים שכל

אחד מכם יכול להעלות טענות זה כלפי זה בלבד באופן פרטני
בלבד ,ולא כתובע או חבר קבוצה בכל הליך ייצוגי או קבוצתי
אחר .אם בית משפט או בורר כלשהו יקבעו כי ויתור על תביעה ייצוגית
כאמור בסעיף זה הנו בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא או אם
הבוררות תוכל להמשיך באופן ייצוגי ,כי אז הוראת הבוררות שנקבעה לעיל,
תחשב לבטלה ומבוטלת מדעיקרא ובמלואה והצדדים ייחשבו כאילו לא
הסכימו ליישב את מחלוקותיהם באמצעות בוררות.
9.5התדיינות משפטית בנושא קניין רוחני ותביעות בבית משפט לתביעות
קטנות
על אף החלטת הצדדים ליישב את כל מחלוקותיהם באמצעות בוררות ,כל
אחד מן הצדדים רשאי להגיש תביעה בבית משפט מדינתי או פדראלי,
בארצות הברית של אמריקה ,על מנת להגן על זכויות הקניין הרוחני שלו
)"זכויות קניין רוחני" פירושו פטנטים ,זכויות יוצרים ,זכויות מוסריות ,סימני
מסחר וסודות מסחר ,אולם לא פרטיות או זכויות פרסום( .כל אחד מן
הצדדים רשאי לבקש סעד בבית משפט לתביעות קטנות בכל הנוגע
למחלוקות או תביעות הנופלות בגבול הסמכות של אותו בית המשפט.
9.6הזכות לסרב)(Opt-Out
יש לך זכות לסרב ולא להיות מחויב בהוראות הבוררות והוראות הויתור על
תביעות ייצוגיות כפי שנקבע לעיל וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב
לכתובת הבאה:
Bird Rides, Inc., 406 Broadway, #369, Santa Monica, California
90401
ההודעה תשלח תוך  30יום ממועד הכניסה לתוקף של ההסכם או ממועד
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תחילת השימוש הראשון שלך בשירות ,לפי המאוחר מביניהם ,אחרת תהיה
מחויב ליישב סכסוכים באמצעות הליך בוררות בהתאם להוראות סעיפים
אלה .אם תסרב להיות מחויב בהוראות בוררות אלה ,גם בירד לא תהיה
מחויבת בהם.
9.7שינויים בסעיף זה
 Birdתשלח הודעה מראש ובכתב על שינויים כלשהם שייערכו בסעיף זה.
השינויים ייכנסו לתוקף רק לאחר מתן הודעה מראש ובכתב ויחולו באופן
צופה פני עתיד רק לגבי תביעות כלשהן שנצמחו אחרי תקופת ההודעה.
לגבי כל מחלוקת שאינה כפופה לבוררות ,אתה ו Bird -מסכימים להיות
כפופים לסמכות שיפוט אישית ובלעדית של בתי המשפט הפדראליים
והמדינתיים הממוקמים בלוס אנג'לס ,קליפורניה .כמו כן ,הנכם מוסיפים
ומסכימים לקבל המצאת כתבי בי-דין באמצעות הדוא"ל ,ומוותרים בזה על כל
הגנות סמכות שיפוט ומקום שיפוט שהיו זמינות להם אלמלא כן.
 .10ויתור והוראות נפרדות .שום ויתור על הפרה כלשהי של כל הוראה
מהוראות הסכם זה אינו מהווה ויתור על כל הפרה אחרת או על הוראה
אחרת כלשהי מהוראות הסכם זה .הוראותיו של הסכם זה אינן תלויות זו בזו
ונפרדות זו מזו ,ושום הוראה לא תושפע ולא תחשב לפסולה מכח העובדה
שמכל סיבה שהיא הוראה אחרת או הוראות אחרות עשויות להחשב פסולות
או בלתי ניתנות לאכיפה באופן מלא או חלקי.
11.הוראות מצטברות .כל הזכויות והתרופות הניתנות על פי הסכם זה או
בקשר אליו ,הנן מצטברות ואינן בלעדיות ,והסתייעות באחת אינה שוללת את
הזמינות או התחולה של האחרת או כל זכות או תרופה אחרת המגיעות על
פי דין.
12.הסכם ממצה; שינוי על ידי Bird.הסכם זה הנו הסכם שלם ,סופי,
משולב ובלעדי בין הצדדים בקשר לנושאו .הסכם זה גובר על כל ההסכמים
הקודמים ,שנכתבו או סוכמו בעל פה ,בנוגע לנושא כאמור .בכל עת ומעת
לעת ,וללא הסכמת הרוכב Bird ,רשאית לשנות או לתקן באופן חד צדדי
הסכם זה על פי החלטתה הבלעדית .באמצעות המשך שימוש באילו
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משירותי  Birdלאחר כל תיקון או שינוי ,ייחשב הרוכב כמי שהסכים להיות
מחויב בכל התיקונים והשינויים כאמור .על הרוכב לקרוא בקפידה הסכם זה
על בסיס קבוע על מנת להמשיך להיות מודע לכל התיקונים והשינויים .כל
אימת שייערך שינוי בהסכם זה Bird ,תפרסם הודעה באתר האינטרנט.
התמחור המופיע באתר יגבר על תמחור כלשהו שנקבע בהסכם זה.
13.פרשנות החוזה .הכותרות בהסכם זה אינן משפיעות על פרשנותו" .או"
לא יפורש במשמעות בלעדית" .לרבות" פירושו "כולל מבלי לגרוע מכלליות
האמור" .אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר ,מלים ביחיד או ברבים ,יכללו
כל אחד את היחיד או הרבים .כל מלות התואר כוללות את צורות הזכר,
הנקבה והצורה הנייטרלית.
14.חתימה רצונית על ההסכם .הסכם זה נכרת באופן רצוני ,עם תמורה,
וללא שום כפיה או השפעה בלתי הוגנת מצדה או מטעמה של  .Birdהרוכב
מאשרת ש) -א( הוא /היא קראו הסכם זה; )ב( מבינים את התנאים ואת
ההשלכות של הסכם זה ,לרבות הויתורים הכלולים בו; וכן )ג( הם מודעים
היטב לתוקפו המשפטי ותחולתו המחייבת של הסכם זה.

15.הגבלת אחריות ,הפטרים ,נשיאה בסיכון.
בתמורה לכך שהרוכב רשאי לעשות שימוש בשירותי Bird,כלי רכב וכל ציוד
אחר או מידע קשור שסופק על ידי  ,Birdהרוכב מסכים ,במידה המרבית
המותרת על פי הדין החל ,לשחרר ,לשפות ולפטור מאחריות את  Birdואת
הבעלים שלה ,המנהלים ,הגופים הקשורים ,העובדים ,הקבלנים ,נושאי
המשרה ,דירקטורים ,בעלי מניות ,סוכנים ,באי כוח ,יורשים ונמחים ,וכל נותן
חסות לאיזה משירותי  ,Birdוכל הבעלים של נותן החסות ,המנהלים ,הגופים
הקשורים ,העובדים ,הקבלנים ,נושאי המשרה ,דירקטורים ,בעלי מניות,
סוכנים ,באי כוח ,יורשים ונמחים )שיכונו להלן" :האנשים הפטורים
מאחריות"( יופטרו מאחריות לכל "התביעות" שיצמחו מתוך או יהיו קשורות
לשימוש של הרוכב בשירותי  ,Birdכלי רכב או ציוד קשור ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,אותן תביעות המבוססות על רשלנות נטענת של
אותם אנשים הפטורים מאחריות ,הפרת חוזה ו/או הפרה של אחריות
מפורשת או משתמעת ,למעט תביעות המבוססות על רשלנות רבתי או
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פזיזות של האנשים הפטורים מאחריות .הפטרים כאמור נועדו להיות כלליים
ושלמים של כל התביעות.
"תביעות" פירושן ביחד ,כל התביעות ,הפציעות ,הדרישות ,החבויות,
המחלוקות ,עילות תביעה )לרבות מכוח חוק ,חוזה ,רשלנות או תיאוריות
נזיקיות אחרות( ,הליכים ,התחייבויות ,חובות ,שעבודים ,קנסות ,חיובים,
תשלומים עונשיים ,חוזים ,הבטחות ,עלויות ,הוצאות )לרבות שכר טרחת
עורכי דין ,בין אם נגרמו עקב ניהול משפט בערכאה ראשונה ,ערעור או
אחרת( ,דמי נזק )ובכלל זה תוצאתיים ,פיצויים או עונשיים( או הפסדים )בין
אם ידועים ,לא ידועים ,מוערכים ,בלתי מוערכים ,קבועים ,מותנים או מותלים(
הנובעים או הקשורים ל) -א( שירות משירותי  ,Birdלרבות איזה מכלי הרכב,
הציוד או המידע הקשור ,או )ב( השימוש של הרוכב באיזה מהאמורים לעיל.
במידה המרבית המותרת על פי דין ,ובאשר לשימוש הרוכב באיזה משירותי
 ,Birdכלי רכב או ציוד קשור Bird ,וכל יתר האנשים הפטורים מאחריות
שוללים כל אחריות מפורשת ומשתמעת לרבות אחריות לסחירות והתאמה
למטרה מסוימת .כל השירותים של  ,Birdכלי רכב והציוד הקשור ,ניתנים על
בסיס ") "as-isבמצב הנוכחי( ו) "as available"-כפי שזמין(  ,והרוכב
מסתמך עליהם על אחריותו של הרוכב.
הרוכב מודע לכך שהשימוש שלו באיזה מהשירותים של  ,Birdכלי הרכב
והציוד הקשור ,כרוכים בסיכונים ,סכנות וגורמי סיכון ,חלקם מובנים מאליהם
וחלקם פחות מובנים מאליהם ,העלולים לגרום לפציעה או למוות לרוכב או
לאחרים וכן נזק לרכוש וכי לא תמיד ניתן לצפות או למנוע סיכונים ,סכנות
וגורמי סיכון כאמור .הסיכונים ,הסכנות וגורמי הסיכון כוללים ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור:
●
●
●
●
●
●
●

כלי רכב ואובייקטים אחרים;
הולכי רגל;
תעבורה;
תקלה בכלי הרכב או ברכיב;
תנאי הדרך;
תנאי מזג האוויר;
אי קיום החקיקה הרלוונטית המתייחסת לשימוש בכלי הרכב ו/או
תפעולו על פי סעיף ;1.7
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●
●
●
●

ביצוע פעולה מהפעולות האסורות המנויות בסעיף ;1.8
אי ביצוע בדיקת בטיחות הנדרשת על פי סעיף ;3.1
אי חבישת קסדה מקום בו הדבר נדרש על פי דין; וכן
מעשים או מחדלים רשלניים על ידי  Birdוכל אדם הפטור מאחריות,
רוכש או צד שלישי.

הרוכב לבדו נושא באחריות מלאה לתפעול הבטיחותי של כלי הרכב בכל עת.
הרוכב מסכים שכלי הרכב הנן מכונות העלולות לא לפעול באופן תקין ,אפילו
אם כלי הרכב מתוחזק כיאות וליקוי כאמור עלול לגרום לפציעה .הרוכב מקבל
על עצמו את מלוא האחריות לכל הסיכונים ,הסכנות ולגורמי הסיכון הקשורים.
קיבול ההסכם על ידי הרוכב
□ הריני מאשר כי קראתי וכי הנני מסכים באופן מפורש לתניות ולתנאים של
סעיף  :15הגבלת אחריות; הפטרים; נשיאה בסיכון ,והריני מכיר בכך שסעיף
זה מגביל את הזכויות המשפטיות והסעדים המגיעים לי על פי דין .אני מתכוון
שהסכמתי להוראות הסכם זה תהווה שחרור מלא ובלתי מותנה מכל אחריות
במידה המרבית המותרת על פי דין .הריני מצהיר ומאשר שאני יודע לתפעל
את כלי הרכב ואני כשיר באופן סביר ובעל כושר גופני הנדרש על מנת לרכב
בכלי הרכב.
□ הריני מאשר שאני הרוכב ,הנני בן  18או למעלה מכך ,אחבוש קסדה ככל
שאדרש ,לא ארכב בכלי רכב Birdעם נוסע נוסף ,אציית לכל חוקי התנועה,
ארכב על אחריותי בלבד ,וקראתי והנני מסכים באופן מפורש לתנאים ותניות
אלה שנקבעו בהסכם זה.
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