מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ
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טופס הצטרפות להסדר רחיצה סונול
שם לקוח____________________:

ח.פ_________________________:.

איש קשר____________________:

טל' איש קשר___________________:

 .1אנו החתומים מטה מבקשים בזאת להצטרף להסדר רחיצה "סונול דלקן" באמצעות התקן התדלוק.

לפיכך הוצהר  ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .2הלקוח מצהיר  ,כי הוא מעוניין להצטרף להסדר רחיצה סונול דלקן לפיו יוכל הוא לשטוף את הרכבים
שבבעלותו בתחנות הרחיצה כמפורט בנספח א' המצ"ב.
 .3הלקוח יעביר לידי מנד לוגסי שיווק בע"מ רשימה מסודרת וחתומה של מספרי הרכבים להם הוא מאשר
הסדרי שטיפה.
 .4הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהשטיפות לא ייעשו ע"י מנד לוגסי שיווק בע"מ או עובדיהם ,אלא ע"י מפעילים
פרטיים וכי סונול או מנד לוגסי שיווק אינם אחראיים על איכות הרחיצות ועל כל תקלה ו/או פגם ו/או נזק ו/או
בגין כל תלונה או דרישה שתהייה ללקוח בגין ביצוע הרחיצות שיבוצעו בתחנות הרחיצה השונות
 .5מוסכם ,כי מחיר רחיצה פנימית וחיצונית לרכב פרטי יעמוד על  + ₪ 35מע"מ ,לרכב מסחרי  + ₪ 40מע"מ
ולרכב מסחרי גדול + ₪ 55מע"מ  .המחיר למשאית  + ₪ 80מע"מ  .המחירים האמורים יהיו צמודים
לעליית מדד המחירים לצרכן ) להלן" :המדד"(  ,מהמדד הידוע ביום חתימת הסכם זה ועד ועד המדד שיהיה
ידוע במועד כל תשלום בפועל.בכל מקרה לא יפחתו המחירים האמורים מהמחירים המצוינים לעיל.
 .6בחתימתנו על מסמך זה  ,אנו מאשרים לחברת מנד לוגסי שיווק בע"מ לגבות את התמורה בגין סך הרחיצות
החודשיות שבוצעו לרכבים שהוגדרו על ידו ,באמצעות הוראת קבע עליה חתם בהתקשרות הסדר תדלוקים
באמצעות מנד לוגסי שיווק בע"מ.
 .7חשבונית מס בגין שירותים אלו ישלחו בנוסף לדיווחים בגין עסקאות התדלוק .
 .8תנאי התשלום  :שוטף 5+או על פי תנאי התשלום)בנזין( המפורטים בהסכם ההתקשרות מול מנד לוגסי שיווק
בע"מ.
 .9כמות הרחיצות החודשית המאושרת לכל כלי רכב הינה_________  .באם לא צוין אחרת  ,לא תהייה הגבלה
על כמות הרחיצות.
 .10מנד לוגסי שיווק בע"מ תהא רשאית לעדכן את המחירים האמורים בסעיף  6לעיל מעת לעת וזאת בהודעה
מראש בת  30יום ללקוח .
 .11כל צד יהיה רשאי לבטל הסדר זה בהודעה בכתב בת  30יום מראש.
לראיה באו הצדדים על החתום:
________________________

_______________________

הלקוח

מנד לוגסי שיווק בע"מ
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טופס הזמנת רחיצות:
שם לקוח:

ח.פ:.

איש קשר:

טלפון איש קשר:

מס' רישוי
מס'
סידורי

דגם הרכב

מס' שטיפות
לחודש

הערות

1
2
3
4
5
6

לידיעתכם ,שרות השטיפומט הינו שרות נפרד מהסדר הדלקן ,ועל כן בכל מקרה של ביטול דלקן
עליכם להודיע בנפרד על ביטול הסדר השטיפומט .כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול הסדר
השטיפומט תוסיפו ותהיו אחראים לכל הרחיצות שיבוצעו לכלי הרכב.

____________________

________________________

תאריך

חתימה וחותמת חברה

