
 
 

 

 מ"חברת ליברמן לנדו בעב חדש בקשת הצטרפות לקוח
 

 לקוח נכבד      
                                                

 577157115. פ.מ ח"ו בעליברמן לנד בחברת הנך לקוח חדש. נו מודים לך על כךקבלנו את הזמנתך וא
על מנת לקלוט את הזמנתך עלינו . לקוחותינו המרוציםמברכים אותך על הצטרפותך למאות  אנו . "(החברה:"להלן)

במידה והינך חברה )בצרוף חתימתך וחותם החברה  לפתוח קוד לקוח לפיכך אבקשך למלא את הפרטים  בטופס זה 
 (.מ"בע

 
 "(הלקוח:"להלן) שם החברה ז .ת/ מ.ע/פ.ח מספר  לקוח בחברה

 

            
 עיר מיקוד הערות

 
 רחוב מספר

     
 

 : כתובת למשלוח חשבוניות
 

 
                             : טלפון

 
 

                                          : פקס
 

     : נייד
             __________________________ 

 
 _________________________:  אימייל

 

 :                        איש קשר
 

 :פרטים בנקאיים
 

 שם בנק מספר מספר סניף חשבון    עסקי על  שם
     

 
 שם בנק מספר מספר סניף חשבון  פרטי על  שם

     
 

 

 :הסכם הצטרפות כלקוח

 
 .מי מטעמואו /ו החברה תאשר ללקוח להזמין סחורה מאת החברה בהתאם לדרישת הלקוח .1

 

 ._______+הזמין בתנאי תשלום של שוטף ר שאהלקוח מתחייב לשלם לחברה את התמורה בגין הסחורה  .2
 

כל  ות אתמפורטמס הה חשבוניותאת כל חודש  בתום או/באופן שוטף ו החברה מתחייבת לספק ללקוח .3
 .ביצער שא הזמנות הסחורההחיובים בהם חויב הלקוח בגין 

 

כל טענה הנוגעת  חשבוניות המסימים מיום קבלת ( 7)י אם לא יטען במשך שבעה כ, הלקוח מצהיר ומאשר .4
הרי שייחשב , ועל ידי משלוח בדואר רשום אל החברה ,בכתב ,בהןלחיובים המפורטים או /לטיב הסחורה ו

 ,המפורטים בחשבוניות המס לחיובים או/לטיב הסחורה ו כמי שמנוע מלהעלות בעתיד כל טענה שהיא ביחס
 .ות המס ומסכים לסכום הנקוב בהןייחשב כמאשר את פירוט החיובים בחשבוני והוא

 

 .חלק בלתי נפרד מהסכם זה ב מהווה"המצכתב ערבות אישית  .5
 

 ._______________הלקוח   חתימה__________  תאריך: הננו מאשרים את נכונות הפרטים והתנאים דלעיל .6
 

 ._________________________________תימה ח+שם . חתימת נציג החברה בפניו נחתם הסכם זה .7



 
 

 _________________: תאריך                                                                                                מ  "בע ליברמן לנדו:   לכבוד 
 
 

  כתב ערבות אישית בלתי חוזרת
 "(קשת ההצטרפותב:"להלן) מ "בע ליברמן לנדולחברת  חדש כחלק בלתי נפרד מבקשת הצטרפות לקוח

 
 מ מטה "אנו הח/אני

 
 ._____________________' ________מרח_____, ___________מספר . ז.נושא ת_______, ______________.1
 
 .___________________________' __מרח___, _____________מספר . ז.נושא ת_, ____________________.2
 
 

 לכל התחייבויותיה הקיימות והעתידיות ,ביחד וכל אחד לחוד ים באופן אישי/נו ערב/ים בזאת שהנני/ים ומאשר/מצהיר
, ("החייב": להלן)________ ___________פ .ח./ז.ת_,___________________של ואלה המנויות בבקשת ההצטרפות 

 .("בעל הערבות": להלן) 511751992. פ.מ ח"בע ליברמן לנדוחברת  כלפי
 
ללא , ים בערבות מוחלטת ללא כל סייג או הגבלה כל שהיא למילוי כל אחת ואחת וכולן ביחד/ים ואחראי/נו ערב/הנני .1

לבין  ן בעל הערבותכפי שיסוכם ב, העתידיות להאלו הקיימות וא ,כלפי בעל הערבות החייביוצא מן הכלל מהתחייבות 
 .מעת לעת חייבה

 

כתוצאה של אי  במידה ויגרמו, ולתשלום ולכיסויי כל ההוצאות והנזקים שיגרמו ל בעל הערבות ים כלפי/נו ערב/הנני .2
 .דיןתשלום הפרשי ריבית והצמדה כ לרבות, או במועדה/או בחלקה ו/ל במלואה ו"מילוי איזו מן ההתחייבויות הנ

 

זכות  כי זכותכם להפעיל כל, ומסכימים, ונו זו מיד עם דרישת/את ערבותי בעל הערבות ים לקיים כלפי/נו מתחייב/אני .3
 8איננה מחייבת הודעה מוקדמת או דרישה מוקדמת כלשהיא כמשמעותה בסעיף , שהיא הנובעת מכתב ערבות זה

 .1967 -ז "תשכ, לחוק הערבות

 

 נו /או תעודת המשלוח אשר הוצאה בגין אספקת סחורה תחייב אותי/ל חשבונית המס וכ ים בזאת כי/נו מאשר/אני .4
 .חלוטה ומכרעת לגבי קיום החוב ושיעורו ראיה ההוותו

 

נו ואת /טחון או ערבות מתמידים ותחייב אותייוהיא תשמש בתור ב ,בזמן בסכום או בלתי מוגבלת נהנו זו הי/ערבותי .5
 .נו/נו ובמקומי/הבאים מכוחי

 

 . עם השינוי מייד, נו/או במקום עבודתי/נו ו/בכתב על כל שינוי בכתובתי בעל הערבותים בזאת להודיע ל/נו מתחייב/ניא .6

 

, שינוי או הקלה אחרת שבעל הערבות ייתן לחייב, דחייה, ערבותנו זו תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע למרות ארכה .7
 .בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, אם ימצא לנכון

 

 .המפורשת מראש ובכתב בעל הערבות נה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול אלא בהסכמתיזו ה נו/ערבותי .8

 
 :נו על החתום /ולראייה באתי

 
 ________________חתימה,__________________' ________מרח____, ________. ז.ת___, _____________.1
 
 ________________חתימה,________________________' __רחמ____, ________. ז.ת_, _______________.2
 

מו עליה באופן אישי /חתם ,לתכנה מו/הסכים, ו את תוכן הערבות/ים קרא/מאשר כי הערב ,נציג בעל הערבות, מ"אני הח
 .בנוכחותיו
 
 _______________:חתימה______ ________ :תאריך_____, __________ .ז.ת _______,______________:שם 
  


