
 שם סוכן:_________

 מ. לקוח: _________

 חוץ תחנה –ם הסכם צריכת דלקי

 ________שנת ______ בחודש _______ שנערך ביום 

 :בין

 מ"אלי בן עטר פארק הרכב בע
 .בחיפה 149משדרות ההסתדרות 

 04-8423296. פקס 04-8723777. טל
 מצד אחד"( החברה: "להלן)

 :לבין

 :.ת.ז מס' ח.פ / ע.מ / שם הלקוח: 
 רחוב: ישוב:

 מיקוד: ת.ד.: מס' בית:

 שם איש קשר: טלפון:                            נייד:

 פקס: דוא"ל:                                   @   

 ח"ן: סניף: בנק:

 אחרמצד "( הלקוח"להלן ) 

 "(המוצרים"להלן )רים או מוצרי נפט אח/או שמנים ו/והלקוח מבקש לרכוש מהחברה דלקים ו: הואיל

 ;בהתאם לתנאים המפורטים להלן בהסכם זהו          
 ;והוסכם בין הצדדים כי התנאים המפורטים להלן יחולו על הזמנת המוצרים על ידי הלקוח: והואיל

 

 :אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .1
2.  

לתנאי  להסכם זה ובהתאם 14בסעיף את התמורה המפורטת , מתחייב לשלם לחברה עבור המוצרים שיסופקו לו הלקוח (א)

 .14בסעיף האשראי ויתר התנאים המפורטים 
דרך  ברה ללקוח בדואר או בכלועדכונם יבוצע בהודעה שתשלח הח 14בסעיף המחירים ותנאי האשראי הינם כמפורט  (ב)

 .אחרת שתמצא לנכון
3.  
 ,למועדי האספקה ,לרבות לכמויות, רה יהוו ראיה לאמיתות תוכנם לכל פרטיהם ומבלי לגרוע מכלליות האמורספרי החב (א)

 .ב לכל פרט אחר הכלול בהם"לסכומי הריבית וכיוצ, לסכומי ומועדי החיובים והזיכויים
ללקוח והלקוח יהיה  תיחשב כמסירתם, ידי הלקוח-שמנים או מוצרים אחרים בכתובת המסירה שנמסרה על, פריקת דלקים (ב)

 .מנוע מלהתכחש לכך
לא תישא החברה באחריות כלשהי לרבות לטיב ואיכות , כלי אחסון של הלקוח/ במקרה של פריקת מוצרים למיכלים (ג)

להתאמתם ( לשלילת אחריות החברה)הלקוח לבדו אחראי . לכלי האחסון האמורים/ המוצרים מרגע שהוכנסו למיכלים 

למוצרים לרבות מבחינת שיירי המוצרים שנותרו בהם בעת הכנסת המוצרים המסופקים על  כלי האחסון/ של המיכלים 

 .ידי החברה
 

מתחייב הלקוח , להבטחת התחייבויות הלקוח כלפי החברה ובכלל זה להבטחת כל תשלום שהלקוח יהיה חייב לחברה .4

סכום השטר , יעות רצון החברהשטר חוב החתום על ידו כעושה השטר לשב ,במעמד חתימת הסכם זה, להמציא לחברה



ומועד פירעונו לא יצוינו על ידי הלקוח והוא מסמיך בזאת את החברה ומייפה את כוחה למלא בשטר את הפרטים החסרים 

 .בהתאם לסכומים שיגיעו לחברה מהלקוח ובהתאם למועדי הפירעון הרלבנטיים
 

לעיל, והכול  חילופיים על שפורט חונות נוספים/מוסכם כי החברה תהא רשאית בכל עת לדרוש מהלקוח שימציא לה בט .5

הביטחונות שיומצאו על ידי הלקוח . לשביעות רצונה המלאה של החברה וזאת כתנאי להמשך אספקת מוצרים ללקוח

לחברה, ישמשו להבטחת כל התחייבויות וחובות הלקוח כלפי החברה על פי כל הסכם והסדר ו/או מכל עילה לרבות 

 אחרת ויתווספו לכל בטחון אחר אם וככל שיומצא או שהומצא על ידי הלקוח לחברה.נזיקית או  חוזית,

 
יחתום הלקוח מיד עם דרישתה וכן ימציא לחברה את כל המסמכים הדרושים על מנת לבצע , במקרה שהחברה תדרוש זאת .6

 . י חיוב חשבונו באמצעות מערכת הנהלת חשבונות"את התשלומים שיגיעו לחברה מהלקוח ע
 

או שיוסכם בין החברה ללקוח במסמך זה /להלן מוסכם על הלקוח כי על אף כל המוסכם ו 8י לגרוע מהאמור בסעיף מבל .7

הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תהא רשאית , או הסדר אחר שנעשה או ייעשה ביניהם/או בכל הסכם ו

מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר על פי כל דין וזאת )להפסיק באופן מידי לספק לו מוצרים באופן זמני או לצמיתות 

 .ללא צורך בהנמקה, תחליט על כך, בכל מקרה שהחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי( והסכם
 

8.  
אינו מהווה התחייבות מצד הלקוח להזמין מוצרים הסכם זה כשלעצמו , ובהר ומודגש כי על אף כל האמור בהסכם זהמ (א)

 .כלשהם מהחברה ואינו מהווה התחייבות כלשהי מצד החברה לספק ללקוח מוצרים כלשהם שיוזמנו על ידו
יחולו הוראות הסכם זה למעט  -וסכם בין הצדדים כי במקרה שהלקוח יזמין מוצרים והחברה תיענה להזמנתו ותספקם מ (ב)

 .ם אחרת מראש ובכתבככל שיוסכם בין הצדדי
 

הסכם זה אינו גורע מהוראות כל הסכם אחר בכתב במידה ונחתם בין הצדדים הסכם אחר כלשהו לפני חתימת הסכם זה  .9

במקרה . אולם מובהר שהוראות הסכם זה תחולנה גם לגבי ההסכם האחר ככל שאין סתירה ביניהם"( הסכם אחר: " להלן)

 .ה למעט אם וככל שיוסכם בין הצדדים אחרת בכתבהוראות ההסכם האחר תגברנ -של סתירה 
 

או הנובעת מיחסי הצדדים כספק ולקוח תהא לבתי המשפט /זה ו, הצדדים קובעים בזאת כי בכל תביעה הכרוכה בהסכם זה .10

 .באזור חיפה סמכות השיפוט המקומית והבלעדית
11.  

שעות מעת דיוורה בדואר רשום  48בתוך י הנמען "י צד למשנהו בדואר רשום תיחשב שהתקבלה ע"כל הודעה שתישלח ע (א)

 .תיחשב שהתקבלה במועד המסירה -אם נמסרה ביד . מבית דואר בישראל
כמו כן . ל שמסר לחברה"החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות גם בפקסימיליה עם אישור משלוח וכן לכתובת הדוא (ב)

 (.ובץ מאובטח אחראו כל ק PDFקובץ )החברה רשאית לשלוח ללקוח חשבוניות בקובץ מאובטח 
 

הודעה או מסמך כאמור ייחשבו שהתקבלו במועד המשלוח המפורט באישור המשלוח של הפקסימיליה או לפי המקרה  .12

ל ואולם אם מועד המשלוח חל מחוץ לשעות העבודה אצל הנמען או ביום שאינו יום "ברשימת המחשב של הודעת הדוא

הראשון שלאחר מועד המשלוח המפורט באישור המשלוח עבודה תחשב ההודעה כאילו התקבלה ביום העבודה 

 .ל"בפקסימיליה או לפי המקרה ברשומת המחשב של הודעת הדוא
 

 :המחירים הבאיםהלקוח יקבל את  .13

 מחיר נטו )כולל מע"מ( .3 תאריך .2 המוצר .1

4.  

 ________ לתאריך .5

 תנאי תשלום .6

  חודש שוטף+ .10   .9   .8 סולר .7

  חודש שוטף+  .13  .12 95בנזין  .11

 
 

 :ם על החתוםולראיה באו הצדדי

 

_______________________    _____________________ 

 הלקוח                                                   מ"אלי בן עטר פארק הרכב בע  



                                            
                                     ______________________תאריך 

    חוב שטר
 

                               צריכת דלקים הנחתם בצמוד לשטר זה.לביטחון למילוי התחייבות הלקוח הנובעת מהסכם 

 
  .₪קודת אלי בן עטר פארק הרכב בע"מ סך של _______________ אנו הח"מ מתחייבים לשלם לפ

 נכון ליום ___________________. 

 מדד בסיסי:המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  למדד המחירים לצרכןסכום שטר חוב זה צמוד 

 ון השטר בפועל ובצירוף ריבית חוקית.המדד שיהיה ידוע ביום פירע מדד קובע:המדד הידוע ביום חתימת שטר זה. 

אנו החתומים מטה פוטרים את המחזיקה בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן, המוטלות על 

 מחזיק השטר, לרבות אך מבלי לגרוע, הצגה לתשלום, הודעת אי כיבוד וכיוצ"ב.

חייבים במלוא סכום השטר ביחד ו/או לחוד כלפי המחזיקה. העושים  נעשה שטר זה על ידי יותר מעושה אחד, יהיו עושי השטר

מרשים בזאת למחזיקה למלא בשטר חוב זה את הפרטים החסרים לצורך נקיטת כל הליך ו/או על פי כל דין; לנקוט על סמך 

וצאות ושכר טרחת עו"ד יחול על עושי שטר החוב בכל הצעדים החוקיים שייראו למחזיקה לנכון. ביול השטר, במידה ויידרש, ה

 השטר.

 

 

 חתימהחותמת +  טלפון כתובת /ת.ז.פ.ח לקוח/השם 

     

 
 ערבים לשטר:

 .החותמים י"ע זה שטר לפירעון אוואל ולחוד ביחד ערבים, מטה החתומים אנו

 מוותרים אנו. זה שטר מסב לכל או/ו ערב לכל או/ו לחותמים הנחות או ארכות מתן י"ע תפגע לא זו ערבות

 פקודת הוראות לפי היתר בין, זה בקשר לשטר אחרת טענה כל או התיישנות טענת לטעון זכות כל על בזה

 הודעות או התראות משלוח או/ו הצגה חובת מכל זה שטר י/מחזיק את בזה פוטרים הננו כן וכמו השטרות

 כלשהן.

 על החתום,

 חתימה טלפון כתובת ח.פ./ז.ת שם משפחה שם פרטי

      

      

      

 

 ה דלעיל ______________ חתמו בפני מר _____________ה"_______  הריני לאשר כי בתאריך

 על שטר חוב לאחר שזיהיתי אותם. אופן הזיהוי לפי תז./ רישיון.

 חתימה: _____________

 


