
   

 

 .האמור במסמך זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים*

  Customers@ahuzot.co.il  )10:00-12:00ה', -(א' 03-7610300  הנה"ח לקוחות  –אחוזות החוף בע"מ 

  

  טופס הצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי 

  

אחוזות החוף בע"מ  חברת לקבלת אישורה של   פה") כפוההסדר(להלן: " חודשי הצטרפותך להסדר מנוי חניה
  "), ולהסכמתך לתנאים המפורטים להלן:החברה(להלן: "

  ו מספר לוחית הרישוי של אשר  הרכב כלי באמצעות,  בלבד___________   בחניוןההסדר כולל כניסה וחניה  . 1
 .החברה במערכות מעודכן 

שולמו   ובגינ , ואשר הלקוחהועבר לחברה על ידי מספרו ש המנוישל בלבד  אחדכלי רכב  כולל  הסדר החניה  . 2
נוספים בהתאם  נוספים לחניון תחויב בתשלום דמי חניה אחרים ו/או לחברה דמי ההסדר. כניסת רכבים 

 .לתעריפים המקובלים בחניון 
הוראת קבע או בכרטיס  . התשלום יבוצע ב קלנדארי מלא לחודש כולל מע"מ עלות ההסדר הינה _______ ₪  . 3

 .בתשלום מראש אשראי
  יום. הסדר החניה  30, לתקופה של  תוקפו של ההסדר הינו מיום אישור החברה על הצטרפות המנוי להסדר . 4

לסיים את    מי מהצדדים על רצונובכל פעם, עד למועד בו יודיע יום  30של  נוספות יתחדש אוטומטית לתקופות 
על סיום  לא יינתנו החזרים רטרואקטיביים במידה ולא תימסר הודעה לא ניתן להקפיא את ההסדר ו .ההסדר

 .ו/או במידה ולא בוצעו חניות בפועל (לפני תחילת חודש קלאנדרי) מראש כאמורההסדר 
. לא ניתן לבצע הסדר חניה עבור  בתשלום מראש עבור כל החודש מלאקלאנדרי  חודש עבור  הינו החניה  הסדר . 5

 גם אם הודעת הסיום תימסר במהלך החודש.  חלק מימי החודש
.  לחניון המנוי רק אם יש בו מקומות חניה פנויים בשעת כניסת  -על בסיס מקום פנוי   נהיה בחניון החניה  . 6

 פנויים.חניה החברה אינה מתחייבת לשמור מקומות 
  למכור  ניתן לא.  לעת מעת שיפורסמוכפי  החברה הנחיות, ובהתאם לוהוגן סביר, אישי ההסדר מיועד לשימוש   . 7

 . שהיא דרך בכל  שלישי  לצד להעבירו או ההסדר את
 אלימה או פוגענית.  מהתנהגותימנעו  ו  החברה הנחיות   אתכי הוא ו/או מי מטעמו יכבדו  מתחייב הלקוח  . 8
המסומנים בחניון. חל איסור לחנות בחניית נכים לרכבים   החניה רכבים תתבצע אך ורק במקומות  חניית . 9

 שאינם בעלי תו מתאים. 
  כי בזאת מודגש, ספק הסר למען. מהחניה כתוצאה שייגרם נזק לכל  אחראים מטעמה  מי או החניון הנהלת אין .10

 .בלבד  חניה בגין  הנו התשלום
שהמרחב הציבורי בחניונים, עמדות התשלום ומתקני החברה מצולמים במצלמות    ללקוח והוא מסכים כיידוע   .11

, לצרכי אבטחה, ביטחון ותפעול שירותי החניונים והמתקנים השונים של  24/7אבטחה בכל שעות היממה, 
את   לקרוא בנספח אודות הצילום המצורף להלן, וכן  ניתן לעיין החברה. לפרטים נוספים אודות המצלמות 

החלה על התקשרות זו בהסדר   www.ahuzot.co.il הפרטיות של החברה כמפורט באתר החברה  מדיניות
 המנוי  ועל השימוש בשירותי ומתקני החברה. 

- שיקול, על פי הסדר החניהעלולה להביא להפסקת   כאמור לעיל התחייבות איזה מה הפרת  כיללקוח ידוע   .12
 .עתה הבלעדי של החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דיןד

  

  : ___________________________ שם וחתימת הלקוח/מורשה חתימה

  
  : ___________________________ תאריך   

  

  7610333-03או לפקס   Customers@ahuzot.co.ilיש למלא את הטפסים המצורפים ולשלוח למייל 

    10:00-12:00יינתן בין בשעות   03-7610300מענה טלפוני,  
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  :החברה /לקוח שם ה
  
  

  

  : ע"מ / ח"פ  "ז/מספר ת
  
  

  

  כתובת מלאה:
(במקרה של חברה תצוין כתובת החברה 

  למשלוח מכתבים) 

  

  טלפון: ימספר
ל  (במקרה של חברה יצוין מספר הטלפון ש

 איש הקשר  וכן שלמספר הפקס  הלקוח, 
  )מטעם החברה 

  מספר טלפון לקוח:

  מספר פקס:

  מספר טלפון איש קשר מטעם החברה:
  כתובת דוא"ל: 

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

  

  מספר רכב:
פירוט יצורף כנספח  חברה (במקרה של 

  מספרי רכב עם שמות המשתמשים) 

  

  חודש תחילת פעילות המנוי: 
(תחילת תוקף ההסדר הינו מיום אישור 

  ) החברה 

  

  
  המנוי תקופת סיום 

  
  ללא הגבלה  /    עד לתאריך _________________ 

  
  

  

שמסרתי לאחוזות החוף בע"מ במסמך הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים ם המפורטים לעיל,  לאחר שעיינתי בתנאי
  כןכל האמור. את הסכמתי המלאה להנני מביע אף זו   זה ובנספחיו (ככל שישנם) הינם נכונים ומדויקים, ובחתימתי

ב להוראות מס 18את הסכמתי לקבלת חשבונית מס/קבלה כמסמך ממוחשב בדוא"ל, בהתאם לסעיף  בכךהנני מביע 
  . 1973-הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג

  

  

  ____ _________ ______________: מורשה חתימה/ לקוחחתימת השם ו

  
  ________________ _______ : ____ תאריך   
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 בשימוש החברה לאבטחה וביטחון החניונים ומתקני החברה יידוע והסכמה אודות מצלמות 

 נספח לטופס ההצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי  - 

החברה מיידעת אותך בזאת כי היא עושה שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במרחב הציבורי בקשר עם החניונים   . 1
ה, בטיחות והתפעול התקין  ומתקני החברה שהיא מפעילה למטרות אבטחה ובטחון, מניעת ונדליזם, בקרת תנוע 

של החניונים ומתקני החברה, לרבות אבטחת עמדות התשלום בגין השירות במתקני החברה. הצבת המצלמות  
. לפרטים אודות מתקני החברה  1981- ושמירת הצילומים נעשית בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

נא     מפורסמת באתר החברה ומעודכנת מעת לעת: בהם מוצבות מצלמות ומדיניות הפרטיות של החברה, כפי ש 
איסוף, עיבוד ושמירת הפרטים והמידע האישי הנאסף באמצעות המצלמות  .  החברה האינטרנט של  אתר  ב ראו  

כאמור וכן פרטי הרישום כמנוי לשירותי החברה, נדרש לצורך המטרות הנ"ל, הכוללות מתן שירותי החניה  
לקבלת שירותי החברה על   תנאיוהשימוש במתקני החברה בצורה תקינה ובטוחה ומניעת ונדליזם, ומהווים 

כי אינך חייב על פי חוק למסור מידע כאמור, אולם, אם הינך מעוניין לעשות שימוש במתקני, חניוני  ידך. יצוין 
עצם השימוש שלך במתקני ושירותי החברה, כמו גם ושירותי אחוזות החוף הינך נדרש להסכים לכך. 

ות הפרטיות  ההתקשרות בהסדר מנוי זה, מהווים הסכמה מצידך לצילום ומסירת מידע אישי לחברה ולמדיני
  שלה.

יודגש כי מיקום המצלמות במתקני החברה נעשה לצורך הגשמת המטרות האמורות לעיל, ובמקרה הצורך, לפי   . 2
 יפו ודרישות רשויות הביטחון כגון, משטרת ישראל, בהתאם לעניין. - דרישה והתייעצות עם עיריית תל אביב 

  שימוש במתקניה: תשומת ליבך למאפייני המצלמות בהם עושה אחוזות החוף    . א 

   של מתקני החברה, הנשמר למשך    24/7טלוויזיה במעגל סגור המופעלת במתקני החברה המבצעת צילום
יום ו/או פרק זמן אחר בהתאם לצורך    30יום עד    14פרק זמן בהתאם לצורך ונשמרים למשך בין עד  

 . במקרים ספציפיים 

  שוי  מערכת צילום מפעילת טכנולוגיות זיהוי רכב לפי לוחית ריLPR    אשר מספקת זיהוי אוטומטי ברמת
  דיוק גבוהה; 

   במקומות מסוימים עשויים להיעזר בצילום תרמי או אינפרה אדום על מנת לקלוט תמונה בחשיכה או
 בתנאי תאורה קלושים; 

  ;שימוש במצלמות מתכווננות כתחליף לשימוש בריבוי מצלמות 

   עושה שימוש בהקלטת קול;   לא מערכת הצילום 

  יפו לצרכי אבטחה וסדר ציבורי. - אמת ממצלמות אבטחה של עיריית תל אביב   צפיה בזמן 

  לפרטים ניתן לפנות בדואר  מר קובי אלקיים.   הגורם האחראי לצפייה ושמירה של המידע המצולם הוא
 . 6701740  תל אביב יפו מיקוד   6רחוב גרשון     או בדואר ישראל:    :  האלקטרוני 

  :מר דודי קורז'ניאק, לפרטים ניתן לפנות:    מנהל מאגר המידעmagar@ahuzot.co.il .  

שמורה הזכות לעיין בפרטים ובמידע הנוגעים לו והקיימים במאגרי המידע של החברה, ככל   לכל אדם . 3
- , ובהתאם להוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח1981- תשמ"אשקיימים, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, 

ומדיניות הפרטיות של החברה. ניתן להגיש לחברה בקשה לעיון במידע באמצעות אתר האינטרנט של    1998
  אחוזות החוף, תחת הלשונית "צור קשר" > "חוק חופש המידע". 

האמור על ידי אחוזות החוף, כמו חתימה על טופס זה מהווה אישור והסכמה לאיסוף ושמירת המידע האישי  . 4
גם לשימוש בו ומסירתו לצדדים שלישיים, הכל כמפורט לעיל ובמדיניות הפרטיות של החברה החלה על  

 התקשרות זו.

  : ____________________מורשה חתימה  שם הלקוח/

  

  : __________________ מורשה חתימה חתימת הלקוח/

  

  _________________ : תאריך
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 נספח לטופס ההצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי  

 רשימת מנויים 

  

  ומספר הרכב  יש לשלוח קובץ אקסל בדומה לטבלה המצורפת עם פרטי הנהג -אם יש יותר ממנוי אחד  

  

  

 
 רווחים מקפים/ מס' רכב ללא

  
  שם משפחה   שם פרטי   מספר רכב חברה

 ישראלי  ישראל 1234567 

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  במקרה של מנוי אחד 

  מספר רכב  שם מלא 
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 כרטיס אשראי בהוראת קבע לתשלום  – ההצטרפות להסדר מנוי חניה חודשי נספח לטופס

  לכבוד: 

  "הספק"): (להלן אחוזות החוף בע"מ

ידי, בסכומים ובמועדים המפורטים בטופס -אני הח"מ מעניק הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו יימסרו על . 1
  החודשי.   מנוי החניהההצטרפות להסדר 

  כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה. . 2

ידי הרשאה לספק להעביר למנפיקת -ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על-שובר זה נחתם על . 3
 הכרטיסים חיובים מעת לעת, כפי שיפרט הספק למנפיקה. 

 . Customers@ahuzot.co.il"ל הרשאה זו תפקע בהודעתי הכתובה לספק באמצעות כתובת הדוא . 4

 .ים/תוקף אחרתאריך ו/או  ויישא מספר כחלופה ידי-וב כרטיס שיסופק עללחי אףהרשאה זו תהיה בתוקף  . 5

  

 _______________  חודש:      ___________  שנה: :כרטיס האשראיתוקף 

 :כרטיס האשראיסוג 
  

  שם מלא של בעל הכרטיס: 
(במקרה של תשלום בכרטיס אשראי של 

 חברה, יצוין שם החברה) 

 

  בעל הכרטיס: של מספר ת"ז
(במקרה של תשלום בכרטיס אשראי של 

 ח"פ)  חברה, יצוין מספר ע"מ/

 

, או כמפורט בטופס ההצטרפות להסדר מנוי החניה חיוב: הסכום מועדים לחיוב ו
  הסדר המנויבכל טופס מעדכן אחר של תנאי 

  

  

 

  
  לכתוב בטופס זה מספר של כרטיס האשראי  אין מטעמי אבטחת מידע 

 מספר כרטיס האשראי יינתן לנציג החברה בשיחה טלפונית בלבד
  .מנע מכתיבת מספר כרטיס האשראי ייש לה 

  

  

  

  

  
  

_______________________ _____             _____________________  
  חתימה                      לקוח שם 

  במקרה של חברה)  חתימה(או מורשה 
  
  

  


