
980 ש"ח

1,215 ש"ח

1,590 ש"ח

2,316 ש"ח

עד 6 נוסעים: 720 ש"ח, 73 ש"ח לכל נוסע נוסף
עד הנוסע ה-19.

טרמינל 1 - תוספת 200 ש"ח
למזמינים און-ליין 5% הנחה, קוד קופון 2022

950 ש"ח

785 ש"ח 

2,250 ש"ח

עד 6 נוסעים: 836 ש"ח, 89 ש"ח לכל נוסע נוסף
עד הנוסע ה-19.

טרמינל 1 - תוספת 200 ש"ח
למזמינים און-ליין 5% הנחה, קוד קופון 2022

1,175 ש"ח 

נוסע ראשון - 1809 ש"ח 
כל נוסע נוסף - 1202 ש"ח 
שירותים בתוספת תשלום:

חדר פרטי - תוספת 313 ש"ח לנוסע
השהות מוגבל לשעתיים, שהייה נוספת - 520 ש"ח

לכל שעתיים
אורח של הנוסע - 340 ש"ח לכל אורח שיתלווה אליו

סוויטה פרטית - 1400 ש"ח לאדם ללילה

817 ש"ח

399 ש"ח

490 ש"ח

1,039 ש"ח

מפגש עם הנוסע בכניסה לטרמינל
הפרטי

בזמן שהנוסע נהנה מאוכל ושתייה
הדייל שלנו דואג לכל השאר, אפיון

בטחוני, תהליך צ'ק-אין לטיסה
ושליחת המזוודות.

עם הגעת שעת העלייה למטוס, יבוצע
מעבר בביקורת גבולות בטרמינל

הפרטי והסעה ברכב מפואר ישירות
למטוס

בנוסף לשירות VIP EXPRESS דייל שלנו
ילווה את הנוסע ויסייע בתהליך עלייה

למטוס,כולל הסעה עד למטוס ככל ויידרש.

849 ש"ח

315 ש"ח 

374 ש"ח 

537 ש"ח 

מפגש עם הנוסע בשער 01 - קומת הנחיתות 
מעבר יעיל בכלל התחנות: בידוק בטחוני, דלפקי צק-אין, בידוק כבודת יד, ביקורת

גבולות.

מפגש עם הנוסע ביציאה משרוול המטוס 
הסעה ברכב מפואר ישירות לטרמינל הפרטי

כלל התהליכים מבוצעים בטרמיל הפרטי 
בזמן שהנוסע נהנה מאוכל כיבוד ושתייה 

קלה, דייל VIP אוסף את הכבודה של הנוסע 
מהמסועים ישירות לטרמינל (עד 4 יחידות 

כבודה)

מפגש עם הנוסע ביציאה משרוול המטוס 
מעבר יעיל בביקורת גבולות 

סיוע עם הכבודה עד 4 מזוודות
יציאה לעמדות בידוק ככל ויידרש

מפגש עם הנהג או ליווי לרכב

תל אביב והסביבה 

הרצליה השרון והסביבה

חיפה

ירושלים

שירות הסעות פרטי

ן ו רי גו בן  שירותי VIP שדה תעופה 

ן רשמי 2022 רו מחי

ג'יפ מפואר 
3 נוסעים

מחיר

מחיר

מחיר

מיניבוס מרצדס
16 נוסעים

ואן
מרצדס 7

נוסעים 

תאור שירות בהמראה

תאור שירות בהמראה

מונית מרצדס
2 נוסעים יעד 

 VIP EXPRESS שירות

תיאור שירות בהמראה

שירות טרמינל פרטי

תאור שירות בנחיתה 

 VIP CLUB שירות 

תאור שירות בנחיתה

שירותי VIP ברחבי העולם 
ים צרו עימנו קשר להצעת מחיר מחירים התחלתי

ברלין - 300$ | יוון - 150$ | פריז- 230$ | בנקוק - 150$ | דובאי - 120$ 
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תנאים והגבלות

כלל המחירים בחו”ל אינם חייבים במע”מ
השירות בחו”ל מסופק על בסיס זמינות המחירים בחו”ל עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת בדקו אתנו

אנו מספקים שירותים במרבית היעדים בעולם, מטעמי נוחות מנינו רשימה חלקית

ביטול הזמנת שירות או חלק מהזמנת השירות צריך להיעשות עד 12 שעות לפני שעת
השירות ביטול הזמנת שירות במסגרת 12 השעות לפני תחילת השירות יחול חיוב מלא של

השירות 
אי התייצבות לשירות יחול חיוב מלא

נסיעה בכבישי אגרה תחויב על פי כמות המקטעים
הסעה לנוסע אחד או שניים תבוצע במונית מרצדס או בואן תיירות

נסיעה במונית עם כמות העולה על 3 מזוודות או שני נוסעים תחויב כוואן
נסיעה בוואן: מעל 6 נוסעים / מזוודות ועד 9 נוסעים. תוספת 50% , מעל 9 מזוודות יבוצע חיוב כמיניבוס

באיסוף מכתובת שאינה נתב”ג תיגבה תוספת המתנה של 130 ₪ על כל חצי שעת המתנה משעת האיסוף המקורית.
בנחיתה בנתב”ג מעבר לשעה וחצי המתנה מזמן הנחיתה הסופי, ההסעה תחוייב במלואה

עצירה ביעד נוסף באותה עיר בהתאם לציר הנסיעה, יחויב בתוספת 93 ₪
עצירה ביעד נוסף מחוץ לעיר בהתאם לציר הנסיעה, יחויב בתוספת 115 ₪

סבלות מ/אל פתח הבית או הדירה ע”פ דרישת לקוח: 225 ₪
כיסא תינוק/בוסטר תוספת של 39 ₪ בכפוף לזמינות

הלקוח מתחייב למלא הצהרת מכס טרם ביצוע השירות וכי הפרטים בה יהיו נכונים ומהמנים. ככל והלקוח לא ימלא הצהרת מכס כנדרש, לא ניתן יהיה לספק את השירות והלקוח יצטרך
לאסוף את כבודתו בכוחות עצמו

ידוע ללקוח כי כל כבודה במסגרת השירות תעבור במסלול אדום של המכס
ככל והלקוח ימסור בהצהרת המכס פרטים שאינם נכונים ו/או כבודתו תכיל מוצרים המחויבים במס ו/או כבודתו תעוכב במכס מכל סיבה שהיא, על הלקוח יהיה להגיע לאסוף את

כבודתו ולשחררו מהמכס בהתאם לנהלי המכס וללאופר לא תהיה כל אחריות ו/או מעורבות בעניין
לאופר לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או שבר ו/או פגיעה ו/או גניבה ו/או אובדן כבודה שייגרם במהלך הטיסה ולא יהיה בכך כדי לגרוע מחובת התשלום בגין השירות. ככל והלקוח ירצה

להלין על כל בעיה בכבודה ייאלץ לפנות לחברת התעופה הרלוונטית
לאופר תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את השירות בכל עת וללא הודעה מוקדמת

הזמנה בטווח של 24 שעות לפני שירות תחויב בדמי הזמנה מאוחרת בסך של 55 ₪
המחירים מתייחסים לכיוון לטיסה אחת: כניסה או יציאה

כל המחירים כוללים מע”מ ככל שיחול. שירות דרכונים, מטוס ועלות דייל בשירות זהב כוללים מע״מ בשיעור 0%
משך השירות בשדה התעופה בן גוריון מוקצב ל-90 דקות מזמן קביעת השירות בהזמנה, ככל ותהיה חריגה ממשך השירות מכל סיבה שהיא המשך מתן השירות יהיה כפוף לצרכים

תפעוליים ובעלות נוספת.
בקבוצות מעל 20 אורחים - אנא פנה למוקד השירות לטובת קבלת הצעת מחיר פרטנית

 אירוח בטרקלין “דן” באזור ה- Duty Free : האורח יוכל להנות מכיבוד קל המוצע בטרקלין בזמן ההמתנה לעלייה למטוס: השירות כרוך בתוספת של 189 ₪ לנוסע
שירותי סבלות: שירות סבל - לכל 10 מזוודות: 147 ₪ | פריקה / טעינה לכל 50 מזוודות : 245 ₪

המצב השורר במדינה בצל מגיפת הקורונה משפיע גם על המצב הקיים בשדה התעופה בן גוריון ובשל כך מתן השירותים ייעשה בכפוף להנחיות רשות שדות התעופה ו/או משרד
הבריאות, על הלקוחות הרוכשים את השירות למלא אחר כל ההנחיות הללו

תנאי שירות והגבלות לשירותי הסעות

תנאי שירות והגבלות לשירותי חו”ל

תנאי שירות והגבלות לשירות מזוודה עד הבית

תנאים כלליים 

 מדיניות ביטולים
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