חוזה להשכרת מכשירי חשמל
מס'____________
בין חברת לוירן  7000בע"מ ,ק .עמל  22ק .טבעון  ,ח.פ 513941245 .להלן "החברה"
לבין המזמין:
שם מלא ______________________ :ת.ז/ח.פ:.
טלפון נייד _____________ :טלפון ___________:מייל/פקס'_____________ :
רחוב ____________________________ :מס בית ____ מס דירה ____קומה____
הלן "המזמין" .
עיר______________________________מיקוד:
הואיל והמזמין מעוניין לשכור מהחברה מכשירי חשמל מוסכם ומותנה כדלהלן:
גודל ותפוקה

מחיר ליום או חלק ממנו
(מינימום  4ימים)

 20-30ליטר מים ליום

₪ 140

 40-50ליטר מים ליום

₪ 180

 60-70ליטר מים ליום

₪ 220

 80-108ליטר מים ליום

₪ 280

 138-160ליטר מים ליום

₪ 330

הובלה

( 20-60ליטר ,לכל כיוון)

₪ 150

הובלה

( 60ליטר ומעלה ,לכל כיוון)

₪ 290

•

כמות

סה"כ

ימים

על כל  7ימי השכרה יינתן יום נוסף חינם !

המזמין מבקש לשכור מהחברה את המכשירים המסומנים בטבלה לעיל ולתקופה המסומנת לעיל.

 .1תקופת המינימום לשכירות הינה  4ימים .
 .2החברה תספק את המכשירים למזמין תוך עד  3ימי עסקים מאישור ההזמנה.
 .3ידוע למזמין כי אישור ההזמנה כפוף לאזורי מתן השירות של החברה.
 .4תמורת שינוע המכשירים אל בית המזמין ובחזרה לחברה בסיום השכירות ישלם המזמין לחברה
לפי הפירוט לעיל( .ניתן לבצע איסוף עצמי מקרית טבעון  ,או מחיפה)
 .5המזמין ישמור על המכשיר כאילו שהוא רכושו הפרטי במקרה של נזק שאינו נובע מבלאי טבעי
)לרבות שבר( או תקלה ,ובתנאי שהשימוש במכשיר הינו סביר,יחויב המזמין בעלות התיקון לכל
מכשיר שניזוק.
 .6המזמין לא יעביר את המכשיר למשתמש אחר ללא רשות החברה.
 .7במקרה של אי תשלום המכשיר יוחזר לחברה לאלתר.
 .8בהשכרת המכשיר אין החברה מתחייבת לתוצאות ייבוש כלשהן בפרק זמן מסוים.
 .9במקרה של תקלה במכשיר יודיע המזמין לחברה והחברה תדאג לתיקון תוך מקסימום  2ימי
עבודה.
 .10התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.
 .11יימסרו פרטי כרטיס אשראי לביטחון בגין עלות המכשיר ויבוצע אישור מחב' אשראי לסכום
העסקה.
 .12כל המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ.

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי שבבעלותי
שם בעל/ת הכרטיס ____________________ :ת.ז:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
סוג כרטיס ________________________:תוקף 3 ______/_______:ספרות _______

מספר כרטיס|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :

מס' תשלומים מבוקש (עד  5ללא ריבית):
סה"כ תשלום עבור ימי השכרה
הובלה
סה"כ לתשלום
מע"מ 18%
סה"כ לתשלום כולל מע"מ

_______________
חתימה

________________
שם החותם

________________
תאריך

החתימה הנ"ל מהווה אישור לביצוע ההזמנה ,התחייבות וערבות אישית מלאה לפירעון תשלום ההזמנה במועדה ע"פ
המפורט לעיל.

נא להחזיר לפקס 04-9836251 :או בדוא"ל

itche@usave1.com

