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 נא להחזיר את הטופס חתום לפקס: 03-5571789 
sherut@ituran.com או לדואר אלקטרוני

שם פרטי: ___________________________  שם משפחה: ________________________________________________

ת.ז./ח.פ.  ___________________________ דואר אלקטרוני: _____________________________________________

מספר רכב: _________________________ דגם רכב: ___________________________________________________

שם משתמש:________________________ סיסמא:  ______________________________________________________

 שם המשתמש והסיסמא צריכים להכיל לכל הפחות מינימום 4 תווים, ספרות ו/או אותיות. 
במידה ושם המשתמש נמצא בשימוש במערכת, איתוראן תספק עבורך שם משתמש וסיסמא חלופיים ושונים, 

אשר יימסרו לך.

1. תהליך הרישום לשירות יושלם בתוך 24 שעות ממועד קבלת טופס זה.  
 2. התשלום החודשי בגין השירות הינו 15 ש"ח כולל מע"מ לחודש לכל רכב. 

   התשלום ייגבה מאמצעי התשלום הקיים כיום בחברתנו. 

תנאי שימוש
על מנת להשתמש באפליקציית איתור, עליך לאשר את תנאי השימוש. קבלת שירות מאיתוראן איתור ושליטה 

בע"מ )"איתוראן"( באמצעות האפליקציה כפופה לאמור להלן ולהסכם תנאים כלליים לניהול צי רכב, עליו חתמת.

באיתוראן משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושימור פרטיות הלקוחות, תוך שימוש באמצעים 
טכנולוגיים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשית אשר תאפשר איתור מיקומו של כלי הרכב המדובר. להלן כללי 

"הגנת הפרטיות" שעליך לאשר:

הגנת הפרטיות
הלקוח מצהיר כי  ידוע לו שאיכון כלי רכב ו/או קבלת מידע על מהלכו שלא בידיעת/הסכמת הנוהג בהם, 

עלול להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פליליים ואזרחיים. לפיכך, הלקוח מתחייב 
בהתחייבות יסודית ליידע כל נהג אשר נוהג ברכב לגביו ניתן השירות נשוא הסכם זה, כי ברכב מותקן מכשיר 

איתור שבאמצעותו הלקוח יכול לאכן את הרכב בכל עת ו/או לקבל מידע כאמור לעיל. 
החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הלקוח סעיף זה. הלקוח מתחייב לשפות 

את החברה בגין כל נזק, הוצאה או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרתו של סעיף זה. הלקוח מתחייב להימנע 
מכל שימוש בשירות נשוא תוספת זו למטרות שאינן חוקיות.

הלקוח מתחייב לשמור בכל עת בסודיות את הסיסמא להפעלת האפליקציה האמורה ולמנוע שימוש באפליקציה 
מבלתי מורשים לכך.

אני הח"מ מאשר ומסכים לאמור לעיל.

תאריך: _________________

הצטרפות לשירותי איתוראןAPP בסמארטפון
ברוך הבא לשירותים המתקדמים של איתוראןAPP - איתך לאורך כל הדרך, 

ומעכשיו גם בסמארטפון

חתימה וחותמת )חותמת רק במידה ומדובר בחברה( _________________________________________    


