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*תנאי ההזמנה בגב הדף

חתימת המזמין תאריך

מקבל ההזמנה

פרטי תשלום

 שולמה מקדמה   כן   לא

סכום המקדמה

אופן התשלום

תנאי תשלום

מחיר ב-₪

מע"מ

 מחיר כולל מע"מ

הערות

 שם המזמין

ת.ז

כתובת

 טלפון

 טלפון נייד

דוא"ל 

כתובת האתר בו יותקן המוצר

 רחוב 

קומה  מספר   

מיקוד עיר   

שם המוצר 

אורך )מוטת זרוע( 

רוחב 

סוג הבד   אקרילי   PVC   רשת PVC "סולטיס"

צבע הבד                   מספר הצבע 

וולן / ללא וולן   ישר   גלי   הדפס  כן   לא

צבע הוולן                   מספר הצבע 

סרט גימור   כן   לא  צבע הסרט 

 מכסה   כן   לא

תוספות

התקנה   כן   לא

מנוע חשמלי   כן   לא

 שלט אלחוטי   כן   לא

חשמלאי   כן   לא

הערות

 תוספות אחרות

מנוף / במת הרמה   כן   לא

גישה לסולם   כן   לא

מועד אספקה  ימי עבודה ובתיאום מראש עם הלקוח.

תושבת קיר

 גיר שמאל

רוחב:

יציאה:

 גיר ימין

ן / ישר גלי
וול



תנאי התקשרות:

1. אחריות

"סוכך לכל" מצהירה כי היא האחראית לכל מקרה של פגם בייצור המוצר והיא תישא באחריות לתיקון הפגמים בכל חלקי המוצר:

- עבור חלקים מכניים - 3 שנות אחריות

- עבור בדים - 3 שנות אחריות

- עבור מנועים - בהתאם לאחריות היצרן ובאמצעות היצרן.

2. תוקף האחריות בכפוף לתנאים הבאים:

א. הצגת חשבונית קנייה וקבלה תקפים.

ב. ההתקנה בוצעה בהתאם להזמנה וע"י מי שמוסמך לכך.

ג. נעשה במוצר שימוש נכון ובהתאם להנחיות. הלקוח מצהיר כי הוא קיבל הנחיות בנוגע לשימוש, ההפעלה והתחזוקה של המוצר במקביל לביצוע 

ההזמנה.

ד. אין אחריות בגין פגיעות שנובעות מתנאי מזג אוויר קיצוניים ופגיעות מכניות.

3. תנאים אחרים:

א. הכנת השטח להתקנה באחריות הלקוח - פינוי מכשולים וסימון תשתיות )חשמל, גז, מים וכו'(.

ב. המחיר אינו כולל אישור מהנדס אלא אם נכתב מפורשות בהצעת המחיר.

ג. המחיר אינו כולל חיבור קבוע לחשמל אלא אם נכתב מפורשות בהצעת המחיר. חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. חיבור חשמל 

ע"י מי שאינו חשמלאי מוסמך יפיג את האחריות בגין המוצר.

ד. אין אחריות בפני דהיית צבע עד PVC ,35% שקוף עשוי להצהיב.

ה. הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור של 50% במקרה של ביטול ההזמנה בטרם אספקתה.

ו. מועד האספקה הינו משוער בלבד. הלקוח מודע לכך כי ייתכנו עיכובים באספקת המוצר בשל סיבות אשר אינן בשליטת "סוכך לכל". מובהר בזאת 

כי עיכוב סביר ומוסבר באספקה )כגון עיכוב בקבלת חלקים מחו"ל( לא יהווה עילה לביטול ההזמנה.

ז. הפרטים בהזמנה זו יישארו בבעלות "סוכך לכל" עד לפירעון בפועל של מלוא תמורת הסחורות. עד אז יחולו על המחזיק חיובי שואל כהגדרתם 

בחוק השכירות והשאלה. פיגור בתשלום יחייב בתוספת ריבית השווה לריבית החריגה שתהיה נהוגה בבנה"פ.

ח. במידה ויהיה צורך בשינוי המידות המופיעות בהזמנה עקב סיבות שאינן תלויות ב"סוכך לכל", ישא הלקוח בעלות השינוי ו/או ישפה את "סוכך 

לכל" בגין כל נזק ו/או עלות שנגרמה לה עקב זאת. הלקוח מודע לכך שסטיה של עד 7% במידות הביצוע של ההזמנה בשל אילוצים טכניים לא 

תהווה עילה לביטול ההזמנה.

ט. מודגש ומוסכם במפורש כי האחריות לקבל היתרים במידה ונדרשים מוטלת במלואה על מזמין העבודה.

י. מודגש בזאת כי כל סוגי הסוככים מלבד סוככים קבועים, מרקיזות וסוככים אשר צוין במפורש לגביהם בהזמנה, אינם מיועדים למזג אוויר קיצוני 

ויש להותירם מקופלים בתנאי מזג אוויר אלו.

יא. אחת לכמה חודשים יש לנקות את בד הסוכך במים וסבון. כמו כן, יש לנקות את מנגנון הסוכך בספוג רך ספוג נפט. את הפרקים והחיבורים 

הנעים יש לשמן בשמן מכונות סמיך אחת לכמה חודשים. יש לשמך בגריז את לולאות הידית.

יב. אין אחריות לאטימה מוחלטת מפני גשמים.

יג. "סוכך לכל" רשאית לבטל את העסקה תוך שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, לפי שיקול דעתה ובכפוף להחזר מלא של המקדמה.

נוסח כתב האחריות המלא באתר האינטרנט של החברה!

חתימת המזמין תאריך


