טופס הצטרפות להסדר מ וי ח יה חודשי
הצטרפותך להסדר מ וי ח יה חודשי )להלן" :ההסדר"( כפופה לקבלת אישורה של חברת אחוזות החוף בע"מ
)להלן" :החברה"( ,ולהסכמתך לת אים המפורטים להלן:
.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12

ההסדר כולל כ יסה וח יה בח יון ___________ בלבד ,באמצעות כלי הרכב אשר מספר לוחית הרישוי שלו
מעודכן במערכות החברה.
הסדר הח יה כולל כלי רכב אחד בלבד של המ וי שמספרו הועבר לחברה על ידי הלקוח ,ואשר בגי ו שולמו
לחברה דמי ההסדר .כ יסת רכבים אחרים ו/או וספים לח יון תחויב בתשלום דמי ח יה וספים בהתאם
לתעריפים המקובלים בח יון.
עלות ההסדר הי ה _______  ₪כולל מע"מ לחודש קל דארי מלא .התשלום יבוצע בהוראת קבע או בכרטיס
אשראי בתשלום מראש.
תוקפו של ההסדר הי ו מיום אישור החברה על הצטרפות המ וי להסדר ,לתקופה של  30יום .הסדר הח יה
יתחדש אוטומטית לתקופות וספות של  30יום בכל פעם ,עד למועד בו יודיע מי מהצדדים על רצו ו לסיים את
ההסדר .לא יתן להקפיא את ההסדר ולא יי ת ו החזרים רטרואקטיביים במידה ולא תימסר הודעה על סיום
ההסדר כאמור מראש )לפ י תחילת חודש קלא דרי( ו/או במידה ולא בוצעו ח יות בפועל.
הסדר הח יה הי ו עבור חודש קלא דרי מלא בתשלום מראש עבור כל החודש .לא יתן לבצע הסדר ח יה עבור
חלק מימי החודש גם אם הודעת הסיום תימסר במהלך החודש.
הח יה בח יון הי ה על בסיס מקום פ וי  -רק אם יש בו מקומות ח יה פ ויים בשעת כ יסת המ וי לח יון.
החברה אי ה מתחייבת לשמור מקומות ח יה פ ויים.
ההסדר מיועד לשימוש אישי ,סביר והוגן ,ובהתאם לה חיות החברה כפי שיפורסמו מעת לעת .לא יתן למכור
את ההסדר או להעבירו לצד שלישי בכל דרך שהיא.
הלקוח מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יכבדו את ה חיות החברה וימ עו מהת הגות אלימה או פוגע ית.
ח יית רכבים תתבצע אך ורק במקומות הח יה המסומ ים בח יון .חל איסור לח ות בח יית כים לרכבים
שאי ם בעלי תו מתאים.
אין ה הלת הח יון או מי מטעמה אחראים לכל זק שייגרם כתוצאה מהח יה .למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי
התשלום ה ו בגין ח יה בלבד.
ידוע ללקוח והוא מסכים כי שהמרחב הציבורי בח יו ים ,עמדות התשלום ומתק י החברה מצולמים במצלמות
אבטחה בכל שעות היממה ,24/7 ,לצרכי אבטחה ,ביטחון ותפעול שירותי הח יו ים והמתק ים השו ים של
החברה .לפרטים וספים אודות המצלמות יתן לעיין ב ספח אודות הצילום המצורף להלן ,וכן לקרוא את
מדי יות הפרטיות של החברה כמפורט באתר החברה  www.ahuzot.co.ilהחלה על התקשרות זו בהסדר
המ וי ועל השימוש בשירותי ומתק י החברה.
ידוע ללקוח כי הפרת איזה מההתחייבות לעיל כאמור עלולה להביא להפסקת הסדר הח יה ,על פי שיקול-
דעתה הבלעדי של החברה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין.

שם וחתימת הלקוח/מורשה חתימה___________________________ :
תאריך___________________________ :
יש למלא את הטפסים המצורפים ולשלוח למייל  Customers@ahuzot.co.ilאו לפקס 03-7610333
מע ה טלפו י 03-7610300 ,יי תן בין בשעות 10:00-12:00

*האמור במסמך זה וסח בלשון זכר מטעמי וחות ,אך מתייחס לש י המי ים.

אחוזות החוף בע"מ – ה ה"ח לקוחות

) 03-7610300א'-ה'(10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

שם הלקוח /החברה:
מספר ת"ז /ח"פ /ע"מ:
כתובת מלאה:
)במקרה של חברה תצוין כתובת החברה
למשלוח מכתבים(

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

מספר טלפון לקוח:
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 כ ספח פירוט
מספרי רכב עם שמות המשתמשים(

חודש תחילת פעילות המ וי:

)תחילת תוקף ההסדר הי ו מיום אישור
החברה(

סיום תקופת המ וי

ללא הגבלה  /עד לתאריך _________________

לאחר שעיי תי בת אים המפורטים לעיל ,הרי י מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לאחוזות החוף בע"מ במסמך
זה וב ספחיו )ככל שיש ם( הי ם כו ים ומדויקים ,ובחתימתי זו ה י מביע אף את הסכמתי המלאה לכל האמור .כן
ה י מביע בכך את הסכמתי לקבלת חשבו ית מס/קבלה כמסמך ממוחשב בדוא"ל ,בהתאם לסעיף 18ב להוראות מס
הכ סה ) יהול פ קסי חשבו ות( ,תשל"ג.1973-

שם וחתימת הלקוח/מורשה חתימה___________________________ :
תאריך___________________________ :

אחוזות החוף בע"מ – ה ה"ח לקוחות

) 03-7610300א'-ה'(10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

יידוע והסכמה אודות מצלמות בשימוש החברה לאבטחה וביטחון הח יו ים ומתק י החברה
ספח לטופס ההצטרפות להסדר מ וי ח יה חודשי -

 .1החברה מיידעת אותך בזאת כי היא עושה שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במרחב הציבורי בקשר עם הח יו ים
ומתק י החברה שהיא מפעילה למטרות אבטחה ובטחון ,מ יעת ו דליזם ,בקרת ת ועה ,בטיחות והתפעול התקין
של הח יו ים ומתק י החברה ,לרבות אבטחת עמדות התשלום בגין השירות במתק י החברה .הצבת המצלמות
ושמירת הצילומים עשית בהתאם להוראות חוק הג ת הפרטיות ,התשמ"א .1981-לפרטים אודות מתק י החברה
בהם מוצבות מצלמות ומדי יות הפרטיות של החברה ,כפי שמפורסמת באתר החברה ומעודכ ת מעת לעת :א
ראו באתר האי טר ט של החברה .איסוף ,עיבוד ושמירת הפרטים והמידע האישי ה אסף באמצעות המצלמות
כאמור וכן פרטי הרישום כמ וי לשירותי החברה ,דרש לצורך המטרות ה "ל ,הכוללות מתן שירותי הח יה
והשימוש במתק י החברה בצורה תקי ה ובטוחה ומ יעת ו דליזם ,ומהווים ת אי לקבלת שירותי החברה על
ידך .יצוין כי אי ך חייב על פי חוק למסור מידע כאמור ,אולם ,אם הי ך מעו יין לעשות שימוש במתק י ,ח יו י
ושירותי אחוזות החוף הי ך דרש להסכים לכך .עצם השימוש שלך במתק י ושירותי החברה ,כמו גם
ההתקשרות בהסדר מ וי זה ,מהווים הסכמה מצידך לצילום ומסירת מידע אישי לחברה ולמדי יות הפרטיות
שלה.
 .2יודגש כי מיקום המצלמות במתק י החברה עשה לצורך הגשמת המטרות האמורות לעיל ,ובמקרה הצורך ,לפי
דרישה והתייעצות עם עיריית תל אביב-יפו ודרישות רשויות הביטחון כגון ,משטרת ישראל ,בהתאם לע יין.
א.

תשומת ליבך למאפיי י המצלמות בהם עושה אחוזות החוף שימוש במתק יה:
 טלוויזיה במעגל סגור המופעלת במתק י החברה המבצעת צילום  24/7של מתק י החברה ,ה שמר למשך
פרק זמן בהתאם לצורך ו שמרים למשך בין עד  14יום עד  30יום ו/או פרק זמן אחר בהתאם לצורך
במקרים ספציפיים.
 מערכת צילום מפעילת טכ ולוגיות זיהוי רכב לפי לוחית רישוי  LPRאשר מספקת זיהוי אוטומטי ברמת
דיוק גבוהה;
 במקומות מסוימים עשויים להיעזר בצילום תרמי או אי פרה אדום על מ ת לקלוט תמו ה בחשיכה או
בת אי תאורה קלושים;
 שימוש במצלמות מתכוו ות כתחליף לשימוש בריבוי מצלמות;
 מערכת הצילום לא עושה שימוש בהקלטת קול;
 צפיה בזמן אמת ממצלמות אבטחה של עיריית תל אביב-יפו לצרכי אבטחה וסדר ציבורי.
 הגורם האחראי לצפייה ושמירה של המידע המצולם הוא מר קובי אלקיים .לפרטים יתן לפ ות בדואר
האלקטרו י :או בדואר ישראל :רחוב גרשון  6תל אביב יפו מיקוד .6701740
 מ הל מאגר המידע :מר דודי קורז' יאק ,לפרטים יתן לפ ות.magar@ahuzot.co.il :

 .3לכל אדם שמורה הזכות לעיין בפרטים ובמידע ה וגעים לו והקיימים במאגרי המידע של החברה ,ככל
שקיימים ,בכפוף להוראות חוק הג ת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-ובהתאם להוראות חוק חופש המידע ,תש "ח-
 1998ומדי יות הפרטיות של החברה .יתן להגיש לחברה בקשה לעיון במידע באמצעות אתר האי טר ט של
אחוזות החוף ,תחת הלשו ית "צור קשר" < "חוק חופש המידע".
 .4חתימה על טופס זה מהווה אישור והסכמה לאיסוף ושמירת המידע האישי האמור על ידי אחוזות החוף ,כמו
גם לשימוש בו ומסירתו לצדדים שלישיים ,הכל כמפורט לעיל ובמדי יות הפרטיות של החברה החלה על
התקשרות זו.
שם הלקוח /מורשה חתימה____________________ :
חתימת הלקוח /מורשה חתימה__________________ :
תאריך_________________ :

אחוזות החוף בע"מ – ה ה"ח לקוחות

) 03-7610300א'-ה'(10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

ספח לטופס ההצטרפות להסדר מ וי ח יה חודשי
רשימת מ ויים

אם יש יותר ממ וי אחד  -יש לשלוח קובץ אקסל בדומה לטבלה המצורפת עם פרטי ה הג ומספר הרכב

מס' רכב ללא מקפים /רווחים
חברה

מספר רכב

שם פרטי

שם משפחה

1234567

ישראל

ישראלי

במקרה של מ וי אחד
שם מלא

אחוזות החוף בע"מ – ה ה"ח לקוחות

מספר רכב

) 03-7610300א'-ה'(10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

ספח לטופס ההצטרפות להסדר מ וי ח יה חודשי – הוראת קבע לתשלום בכרטיס אשראי
לכבוד:
אחוזות החוף בע"מ )להלן" :הספק"(
 .1א י הח"מ מע יק הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו יימסרו על-ידי ,בסכומים ובמועדים המפורטים בטופס
ההצטרפות להסדר מ וי הח יה החודשי.
 .2כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו ייחשב כ עשה בידיעתי המלאה.
 .3שובר זה חתם על-ידי בלי ל קוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,הואיל ו ית ה על-ידי הרשאה לספק להעביר למ פיקת
הכרטיסים חיובים מעת לעת ,כפי שיפרט הספק למ פיקה.
 .4הרשאה זו תפקע בהודעתי הכתובה לספק באמצעות כתובת הדוא"ל .Customers@ahuzot.co.il
 .5הרשאה זו תהיה בתוקף אף לחיוב כרטיס שיסופק על-ידי כחלופה ויישא מספר ו/או תאריך תוקף אחר/ים.
ש ה___________ :

תוקף כרטיס האשראי:

חודש_______________ :

סוג כרטיס האשראי:
שם מלא של בעל הכרטיס:
)במקרה של תשלום בכרטיס אשראי של
חברה ,יצוין שם החברה(

מספר ת"ז של בעל הכרטיס:
)במקרה של תשלום בכרטיס אשראי של
חברה ,יצוין מספר ע"מ /ח"פ(

מועדים לחיוב וסכום החיוב:

כמפורט בטופס ההצטרפות להסדר מ וי הח יה ,או
בכל טופס מעדכן אחר של ת אי הסדר המ וי

מטעמי אבטחת מידע אין לכתוב בטופס זה מספר של כרטיס האשראי
מספר כרטיס האשראי יי תן ל ציג החברה בשיחה טלפו ית בלבד
יש להימ ע מכתיבת מספר כרטיס האשראי.

____________________________
שם לקוח
)או מורשה חתימה במקרה של חברה(

אחוזות החוף בע"מ – ה ה"ח לקוחות

_____________________
חתימה

) 03-7610300א'-ה'(10:00-12:00 ,

Customers@ahuzot.co.il

