טופס הצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי

לקוח יקר*,
הצטרפותך להסדר מנוי חניה חודשי (להלן" :ההסדר") כפופה לקבלת אישורה של חברת אחוזות החוף בע"מ
(להלן" :החברה") ,ולהסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9

.10
.11

ההסדר כולל כניסה וחניה בחניון ___________ בלבד ,באמצעות כלי הרכב אשר מספר לוחית הרישוי שלהם
מעודכן במערכות החברה.
באחריות הלקוח לעדכן מראש את החברה בכל מקרה של שינוי ברשימת כלי הרכב הכלולים בהסדר ,וכן
במקרה של שימוש זמני ברכב חילופי.
הסדר החניה כולל את רשימת רכבי הלקוח שהועברו לחברה על ידי המנוי ,ואשר בגינם שולמו לחברה דמי
ההסדר .כניסת רכבים נוספים לחניון ,אשר אינם מעודכנים במערכות החברה ,תחויב בתשלום דמי חניה
מלאים.
עלות ההסדר הינה _______  ₪לחודש ,אשר ישולמו באמצעות אחד מאמצעי התשלום שמסר הלקוח.
הסדר החניה הינו עבור חודש מלא .לא ניתן לבצע הסדר חניה עבור חלק מימי החודש.
תוקפו של ההסדר הינו מיום אישור החברה על הצטרפות המינוי להסדר .הסדר החניה יתחדש אוטומטית
לתקופות של חודש אחד בכל פעם ,עד למועד בו מי מהצדדים יודיע על רצונו בסיום ההסדר .לא יינתנו החזרים
רטרואקטיביים .
החניה בחניון הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.
ההסדר מיועד לשימוש אישי ,סביר והוגן ,ובהתאם להנחיות החברה כפי שיפורסמו מעת לעת .לא ניתן למכור
את ההסדר או להעבירו לצד שלישי בכל דרך שהיא.
הלקוח מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יכבדו את הנחיות מפעילת החניון וימנעו מהתנהגות אלימה או פוגענית.
ידוע ללקוח כי הפרת התחייבות כאמור עלולה להביא להפסקת הסדר החניה ,על פי שיקול-דעתה הבלעדי של
החברה.
אין הנהלת החניון או מי מטעמה אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהחניה .למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי
התשלום הנו בגין חניה בלבד.
חניית רכבים תתבצע אך ורק במקומות החניה המסומנים בחניון .חל איסור לחנות בחניית נכים לרכבים
שאינם בעלי תו מתאים.
שם הלקוח/החברה:
מספר ת"ז/ח"פ/ע"מ:
כתובת מלאה:

(במקרה של חברה תצוין כתובת החברה
למשלוח מכתבים)

מספרי טלפון:

מספר טלפון לקוח:

(במקרה של חברה יצוין מספר הטלפון של
הלקוח ,מספר הפקס וכן של איש הקשר
מטעם החברה)

מספר פקס:
מספר טלפון איש קשר מטעם החברה:

כתובת דוא"ל:

(במקרה של חברה תצוין כתובת הדוא"ל
של איש הקשר מטעמה)

מספר רכב:

(במקרה של חברה יצורף כנספח פירוט
מספרי רכב עם שמות המשתמשים)

חודש תחילת פעילות המנוי:

(תחילת תוקף ההסדר הינו מיום אישור
החברה).

לאחר שעיינתי בתנאים המפורטים לעיל ,הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לאחוזות החוף בע"מ במסמך
זה ובנספחיו (ככל שישנם) הינם נכונים ומדויקים ,ובחתימתי זו הנני מביע אף את הסכמתי המלאה לכל האמור .כן
הנני מביע בכך את הסכמתי לקבלת חשבונית מס/קבלה כמסמך ממוחשב בדוא"ל ,בהתאם לסעיף 18ב להוראות
מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ג.1973-
שם וחתימת הלקוח/מורשה חתימה___________________________ :
תאריך___________________________ :
*האמור במסמך זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מתייחס לשני המינים.

אחוזות החוף בע"מ – הנה"ח לקוחות

( 03-7610300א'-ה')10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

נספח לטופס ההצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי

 .1בחניוני אחוזות החוף בע"מ (להלן" :החברה") מותקנות מערכות ממוכנות הדרושות לצורך ביטחון ומתן
שירותי חניה ,לרבות מערכות זיהוי לוחית רישוי ומצלמות טלוויזיה במעגל סגור .הפרטים והמידע הנאספים
באמצעות המערכות הממוכנות נשמרים במאגרי המידע של החברה ,ומועברים לרשויות המוסמכות על-פי
דרישתן ובכפוף לכל דין.
 .2איסוף ושמירת הפרטים והמידע כאמור ,נדרש לצורך מתן שירותי החניה ,ומהווה תנאי לקבלתם.
 .3לכל אדם שמורה הזכות לעיין בפרטים ובמידע הנוגעים לו והקיימים במאגרי המידע של החברה ,בכפוף
להוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981-בקשה לעיון במידע תועבר לחברה באמצעות פנייה בדואר
אלקטרוני שכתובתו .ahuzot@ahuzot.co.il
 .4חתימה על טופס זה מהווה אישור והסכמה לאיסוף ושמירת המידע על ידי אחוזות החוף ,כמו גם לשימוש בו
ומסירתו לגופים הקשורים עם החברה כמפורט לעיל ,בהתאם לצורך ובכפוף לכל דין.
.5
שם הלקוח/מורשה חתימה____________________ :
חתימת הלקוח/מורשה חתימה____________________ :
תאריך____________________ :

אחוזות החוף בע"מ – הנה"ח לקוחות

( 03-7610300א'-ה')10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

נספח לטופס ההצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי – רשימת מנויים

שם הלקוח__________________ :
מס"ד

שם מלא

מספר רכב

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

עמ' _____ מתוך ______

אחוזות החוף בע"מ – הנה"ח לקוחות

( 03-7610300א'-ה')10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

הוראה לחיוב חשבון
לכבוד:
בנק __________________________

תאריך___________ :
סוג חשבון

מספר חשבון בבנק

קוד מסלקה
בנק
סניף

סניף _________________________
כתובת הסניף __________________

8

קוד מוסד
9 3 6

 .1אני/ו הח"מ _______________________________________

אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח בחברה
4

________________
מס' זהות  /ח.פ.

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת __________________________________________________ נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין  Xמינוי לחניון
עיר

רחוב ומס'

מהות  /סוג התשלום

מיקוד

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י  Xאחוזות החוף בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
שם המוטב

 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול  Xאחוזות החוף בע"מ,
שם המוטב

שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ב.
אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב
ג.
ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו ,כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל X -אחוזות החוף בע"מ בספח המחובר קבלת הוראות אלה ממני/מאתנו.
שם המוטב

פרטי הרשאה
 .1סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י  Xאחוזות החוף בע"מ עפ"י (העקרונות לקביעתם) X :הסכם לרכישת מינוי לחניון.
שם המוטב

 .2פרטי החיוב

מספר
חיובים

סכום לחיוב בודד

תדירות החיוב

הצמדה
בסיס
סוג

מועד חיוב ראשון

מועד חיוב אחרון

חודשי
דו-חודשי

___________________
חתימת בעל/י החשבון

אישור הבנק
מספר חשבון בבנק

לכבוד
 Xאחוזות החוף ,בע"מ
 Xרחוב גרשון ש"ץ גגה 6
 Xתל-אביב-יפו 6701740
8

קוד מוסד
9 3 6

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח בחברה
4

קיבלנו הוראות מ __________________________________________ -לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי
פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון; או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם.
בכבוד רב,
בנק _____________________

__________________
תאריך

סניף ____________________
חתימה וחותמת הסניף

מקור טופס זה ,על שני חלקיו יישלח לסניף הבנק.

אחוזות החוף בע"מ – הנה"ח לקוחות

( 03-7610300א'-ה')10:00-12:00 ,
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