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 ותתקנון השכר

מציעה שרות ייחודי של השכרת  "התאמת מוצרים לגיל השלישי בע"מ-כרמל גודלייף"חברת 
 ציוד עזר וניידות.

 תרכישמודד עם קשיים תפקודיים ללא נטל אנו מציעים מענה לצרכיו המיוחדים של הפרט המת
 .המוצר

 תקנון:

 תקופת השכירות: 
o  חודש.בחיוב לפי שבוע או בחיוב לפי תתאפשר  ההשכרהתקופת 
o  בהצעה ייחודית. , ניתן יהיה לרכוש את הפריט המושכרתקופת ההשכרהבתום 

 

 ביטול עסקה: 
o דמיב המושכר יהיה כרוך קבלת מועד טרם שעות 24 של בטווח ההזמנה ביטול 

 .ההשכרה מעלות 5% בגובה ביטול
 

 אספקת המושכר: 
o משלוח הלוך ושוב לפי מחירון החברה בתעריףתהיה  המושכר אספקת. 
o  בגובה והרכבה הובלה תתווסף עלות ומעלה, ללא מעלית, 2באספקה לקומה 

 (.קלי משקלפריטים  )למעט קומה לכל ₪ 50
o  בכפוף למלאי זמין של המוצר.הינה אישור ההזמנה ואספקת המוצרים 
o  כוללים מע"מ. ההשכרהמחירי 

 

 החזרת המושכר: 
o במצב בו קיבל את המושכר כשהוא תקין  לחברה המושכר את ישיב המזמין

 ונקי.
o בעלותהמזמין  יחויב, והמושכר יחזור כשהוא טעון תיקון ו/או ניקוי במידה 

 .לקדמותו המוצר להחזרת השווה
o  א.ת.חדש11כתובת החנות לאיסוף ו/או החזרה אישית רח' נדב בסקינד , 

 ראשל"צ.
 

 מוצרים נלווים: 
o מחירם למחיר יתווסף ם מופיעים אביזרים נלווים בתשלום,במוצרים בה 

 .ההשכרה
 

 פיקדון: 
o כפיקדון. וישמש שמסרכרטיס האשראי  פרטיהמזמין מצהיר כי ידוע לו ש 
o :הפיקדון ייפדה במקרים שלהלן 

 .איחור בהחזרת המושכר יחייב בשבוע השכרה 
  במצב טעון תיקון ו/או ניקוי.החזרת המושכר כאשר הוא 
 תחייב בעלות המושכר במחיר מלא לצרכן. אי החזרת המושכר 
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 :פרטי המזמין 

  מק"ט:  שם הפריט המושכר:

  מק"ט:  שם הפריט המושכר:

 מספר טלפון: כתובת: מס' ת.זהות: שם ומשפחה:

 
 

   

תאריך תחילת 
 השכירות:

כתובת לאספקת 
 המושכר:

תאריך סיום 
 השכירות:

כתובת להחזרת 
 המושכר:

 
 

   

עלות השכירות לכל 
 התקופה:

עלות משלוח  
 המושכר הלוך ושוב:

 

  מס' כ.אשראי:

 :CVV תוקף: סוג: 

 

 

 מצהיר כי קראתי את התקנון בעיון ומאשר את תוכנו:הנני 

________________ 

 חתימת השוכרשם מלא ו

 

 לשימוש פנימי:

 :מס' לקוח _____________ 

 :מס' הזמנה _____________ 

  :מעקב החזרה ליום _____________ 

  מק"טTrue SN: _____________ 

 .יש לצרף למסמך זה העתק חשבונית מס/קבלה 

 

 


