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 משאבות * אטמים מכניים * שסתומים * הסקה * טיפול במים ובביוב * ציוד ומשאבות לכיבוי אש * אינסטלציה  

ש.אל ציוד טכני אבטחת  
 איכות

הסכם התקשרות ובקשה לפתיחת חן וקבלת  
 אשראי 

  030103Rטופס 
תאריך הוצאת עדכון  

 מס'  

sal.plastic@saltech.co.il  נא  להחזיר למייל 
 

 ___ תאריך: ____________
 

 ______סוכן:___________
 פרטי העסק: 

 
            _____ ___________________חברה/שותפות/עוסק:שם לקוח:                                                                מס' 

 
 _        _______________________מיקוד:*עיר:                        * מספר:               *רחוב:                         *כתובת העסק:  

 
 _ _____________:___________________פקס           טלפון:                                     נייד:                         

 
 

 כתובת משלוח דואר  
 

 מיקוד:_____________                   ________ת.ד:               עיר:   
 
 

 בעלי מניות בחברה: 
 

 _____נייד:_____________                   שם:                                     ת.ז.:                           תפקיד:               
 

 ____ ___שם:                                     ת.ז.:                           תפקיד:                                נייד:__________
 
 

 פרטי הנהלת חשבונות )תשלומי ספקים(: 
 

      _______________________:שם:                                      טלפון:                                        מייל הנה"חש
 
 

 פרטי מחסן קבלה 
 

     מלגזה:  כן/לא                               _______טלפון:           _____שם איש קשר:                 
 
 

 מסגרת אשראי מבוקשת: 
 

 __  ___________________________אופן תשלום:      _____אובליגו מבוקש:                      שוטף:                
 

 _______________________חתימה וחותמת חברה:שם:                                  תפקיד:                               
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 הנני מאשר לחברתכם לקבל פרטים אודות חשבונות הבנק אשר פרטיהם נמסרו לחברתנו. 
 מוסכם כי רישומכם בגין הזמנות טלפוניות יהוו ראיה לביצוע העסקאות. 

שבונית שהונפקה ללקוח יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית חח"ד הנהוגה בבנק הפועלים,  כל פיגור בתשלומים כמפורט בסעיף מסגרת האשראי המבוקשת שלעיל ובח
 אשר תתווסף לסכום החוב מידי שלושה חודשים ותשלום ישירות לש.אל. 

 לחה אליו. הלקוח מתחייב לשלם את התמורה בגין הציוד, אשר סופק לו ע"י ש.אל, בהתאם לתנאים ואופן התשלום שנקבע בהסכם זה ובחשבונית שנש
 על צק הביטחון עבור כל העסקאות שבוצעו בנינו. פבמידת הצורך י 

 בכל תביעה הכרוכה בהסכם זה תהא לבתי המשפט בתל אביב סמכות שיפוט מקומית בלעדית. 
 אני מצהיר בזה שהמידע שמסרתי לעיל הינו נכון ושאני ערב אישית לחובות החברה/העסק.

 לחברתכם במסגרת התקשרותנו, הנני ערב אישית לפירעון השקים. במקרה של שיקים שנמסרו  
 
 

 ___________ ________ת(_________________חתימה: )ללא חותמ                                   ת.ז.                                                    + משפחה:  שם
 
 

 ___ ________ת(_________________________חתימה: )ללא חותמ                                   ת.ז.                                                    + משפחה:  שם

 

 

 כתב ערבות

 
 

 ערב בזאת ללא הגבלה בסכום או עניין לכל  _______ _______________מרח' _____________________:בעל ת.ז ___________________ :אני הח"מ 
 

   , כספיות או אחרות כלפי ש.אל ציוד טכני בע"מ. הלקוחוהתחייבויות חובות 
 

 א יכול לקיים את חיוביו, כולם ל ובלתי תלויה בו או בתוקפו ותחול ללא סייג גם אם הלקוח מאיזו סיבה שהיא לא יהיה ו/או ערבות זו הינה עצמאית בחיוביו של הלקוח 
 

 או מקצתם. 
 

 זו מבלי שתהיה חייבת לפנות ללקוח תחילה. ערבות זו תחול גם אם יחולו שינויים במבנה המשפטי של הלקוח וש.אל אל ציוד טכני תהיה רשאית לפעול על פי ערבות  
 
 

 ______________________חתימה: ______                                      כתובת:____                                ת.ז.:  _____                                        שם: 
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