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 לכבוד: אלי בן עטר פארק הרכב בע"מ

 חיפה 149 ההסתדרותשדרות  רחובמ

 טופס הצטרפות להסדר שירותי רחיצה ברשת אוטוקר

 

( מבקש בזאת להצטרף להסדר שירותי רחיצת כלי "הלקוח")להלן:                            ח.פ                         מ "הח .1

עליו חתם הלקוח זה מכבר והכל תדלוק אוטומטי במסגרת הסכם ( להם משויכים אמצעי תדלוק "השירות" רכב )להלן:

 זה.בהתאם לתנאים המפורטים בטופס 

בתחנות הרחיצה כמפורט באתר החברה תחת  ספקי שירות שהנם צדדי ג',מובהר כי השירות יסופק באמצעות  .2

עבור רכב מסחרי  ₪                  עבור רכב פרטי, ₪            המחיר בגין השירות יהיה: קטגוריית "תחנות רחיצה".

תוספת לרחיצה במגדלי עזריאלי בתל  עבור רכב מסחרי גדול. לכל המחירים יוסף מע"מ כדין. ₪                 קטן, 

 .₪ 13אביב  ובקאר ווש יד חרוצים תל אביב 

 לחודש.                    ידי הלקוח לכל כלי הרכב:-כמות הרחיצות המאושרת על .3

 מובהר כי יתכן ובראש השנה ובחג הפסח תידרש תוספת תשלום אשר תשולם במעמד הרחיצה. .4

המחיר אותו ישלם הלקוח יהיה עבור רחיצה מלאה )חיצונית +פנימית(. למען הסר ספק מובהר כי המחיר הינו אחיד  .5

ת בלבד. כן מובהר כי השירות אינו כולל תא מטען. וישולם גם אם לבקשת הלקוח תבוצע, רחיצה חיצונית או פנימי

 החברה רשאית לשנות את המחיר לעיל מעת לעת, בכפוף למתן הודעה מראש ללקוח.

, והחיובים התדלוקהלקוח יחויב בגין השירות באותו האופן והמועד בו יחויב בגין עסקאות ורכישת המוצרים לפי הסכם  .6

 .התדלוקהנ"ל יופיע במצורף לדוחות שיקבל הלקוח בגין ביצוע עסקאות ורכישת מוצרים לפי הסכם 

בחתימתו על טופס זה מאשר הלקוח לחברה ו/או למי מטעמה לגבות את התשלומים בגין השירות באמצעות אמצעי  .7

 .התדלוק כמפורט בהסכם התדלוקהמשמש לגביית התשלומים בגין המוצרים ועסקאות  הממוחשב התשלום

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו. התדלוק הוראות טופס זה הינן תוספת להסכם .8

לבין הוראות טופס זה, בכל הקשור לשירות, יחולו הוראות  התדלוקבכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות הסכם  .9

 טופס זה.

לא תחול על החברה כל אחריות ולכן  רשלא באמצעות החברה באופן ישיוענק מלהסרת ספק מובהר כי השירות  .10

ולכן הלקוח פוטר בזאת  .וכיו"בטיב השירות הניתן, רמתו, איכותו  ,, אופן תפקודהואפיוניהלתכונות מערכת הרחיצה 

 תמורה ו/או נזקים.  לכישלוןאת החברה מכל אחריות 

וסף הרכב, וזאת ללא תלות, בנהלקוח מתחייב ליידוע את החברה בכל מקרה של ביטול השירות לגבי איזה מכלי  .11

יוסיף להיות אחראי לכל הרחיצות שיבוצעו , וכי ככל עוד לא יפעל כאמור, ובנפרד מההודעה על ביטול אמצעי התדלוק

 .לכלי הרכב
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 ____________ תאריך: 

 __________ מספר לקוח:

 :.ז.ת/מ.ע/פ.מס' ח שם הלקוח: 

 :ומס' בית וברח ישוב:

 טלפון:                             :)תפקיד( שם איש קשר

 

 רשימת רכבים:

 קוד שטיפה מס' רישוי
 ספרות( 4)מינימום 

 הערות מס' שטיפות בחודש דגם הרכב

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 אוטוקרביטול שירות לפארק הרכב בכתב על יהיה חובה עליכם להודיע  ביטול השירותבמקרה של  עתכםיליד

 כל עוד לא תפעלו כאמור, תוסיפו ותהיו אחראים לכל הרחיצות שיבוצעו לכלי הרכב. .לגבי איזה מכלי הרכב

 

                                                                 _______________________________________ 
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