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

