חוזה להשכרת מכשירי חשמל
בין :חברת אלקטרוליס בע"מ ,רחוב האגוז ת.ד ,61 .בני ציון 16966
טל :מקרר )1-077-07-7700( 1-077-07-ח.פ( 517757411 .להלן":החברה")
לבין :שם מלא ____________________________

ת.ז|__|__|__|__|__|__|__|__|__| .

טלפון נייד __________________ טלפון בבית ___________________
דואר אלקטרוני ________________________________________________________
רחוב __________________________________ מס בית ____ מס דירה ____ קומה ___
עיר ______________________________

מיקוד |__|__|__|__|__| (להלן":המזמין")

הואיל והמזמין מעוניין לשכור מהחברה מכשירי חשמל מוסכם ומותנה כלהלן:
טבלה  – 1מכשירי חשמל מוזמנים
ה'

א'

ב'

ג'

ד'

מכשיר
חשמל
מוזמן
(סמן √)

מכשיר חשמל

פרטים

מקום נדרש בס"מ מחיר
(עומק*רוחב*גובה) לחודש או
חלק
מחודש
בש"ח

ו'
מחיר לחודש
או חלק
מחודש עד 3
חודשים
בש"ח

מקרר אישי

 066-066ליטר

656*16*06

55

606

מקרר משפחתי

 066-566ליטר

696*56*06

606

066

מכונת כביסה
פתח קדמי

 5ק"ג

96*06*16

55

606

מייבש כביסה

 1ק"ג

96*06*16

55

606

מכונת כביסה
ומייבש כביסה

ראה לעיל

656*06*16

606

066

מכונת כביסה
צרה פתח עליון

 5ק"ג

96*05*16

606

066

 .6המזמין מבקש לשכור מהחברה את המכשירים המסומנים בטור א' בטבלה  6לעיל.
 .0המזמין מצהיר כי וידא שיש מקום בדירתו למכשירים המוזמנים לפי הפירוט בטור ד' בטבלה
 6לעיל.
 .0תקופת המינימום לשכירות היא חודשיים .תקופת שכירות משוערת  _________ :חודשים.
 .0החברה תספק את המכשירים למזמין תוך  0ימי עסקים מאישור ההזמנה.
www.electrolease.co.il

 .5ידוע למזמין כי אישור ההזמנה כפוף לאזורי מתן השירות של החברה.
 .1תמורת שינוע המכשירים אל בית המזמין ובחזרה לחברה בסיום השכירות ישלם המזמין
לחברה לפי הפירוט הבא :מקרר אישי או מייבש כביסה –  ,₪ 096מקרר משפחתי או מכונת
כביסה –  0 ,₪ 066מכשירים –  0 ,₪ 556מכשירים–  .₪ 196תוספת למכשיר של ₪ 666
לכל קומה מעל קומה  0ללא מעלית .מספר התשלומים הרצוי (הקף בעיגול) . 4 / 1
 .0תמורת השכירות ישלם המזמין עבור כל חודש שכירות או חלק מחודש שכירות לפי הפירוט
הבא (הקף בעיגול את האפשרות הרצויה):
א.

מעל  3חודשים  -לפי הפירוט בטור ה' בטבלה  6לעיל.

ב.

עד וכולל  3חודשים  -לפי הפירוט בטור ו' בטבלה  6לעיל.

ג.

בהתחייבות לשנה ללא חיוב בגין הובלה (עד וכולל קומה  -)0לפי הפירוט בטור ה'
בטבלה  .6יגבה קנס יציאה של  ₪ 566למכשיר ,אך לא יותר מ ,₪ 966-על החזרה
לפני תום שנה.

 .5המזמין ישמור על המכשיר כאילו שהוא רכושו הפרטי .במקרה של נזק שאינו נובע מבלאי
טבעי (לרבות שבר) יחויב המזמין בהשתתפות עצמית בסך  ₪ 566לכל מכשיר שניזוק.
 .9המזמין לא יעביר את המכשיר לכתובת אחרת ללא הודעה מראש לחברה.
 .66המזמין יודיע לחברה על רצונו לסיים את השכירות  0ימים מראש.
 .66במקרה של אי תשלום המכשיר יוחזר לחברה לאלתר.
 .60במקרה של תקלה במכשיר יודיע המזמין לחברה והחברה תדאג לתיקון תוך מקסימום  0ימי
עבודה.
 .60חשבונית תשלח בדואר אלקטרוני.
 .60התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
הרשאה לחיוב כרטיס אשראי שבבעלותי.
שם בעל הכרטיס ____________________ ת.ז|__|__|__|__|__|__|__|__|__| .
סוג כרטיס ________________________

תוקף _____________/

מספר כרטיס|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :
כיצד שמעת עלינו? _____________________________________________
אני מאשר את האמור לעיל בחוזה זה.
________________________

_____________
תאריך

חתימה
נא להחזיר לפקס73-5457427 :

www.electrolease.co.il

