
 

 

 חידת אחסון והשימושתנאים כלליים להשכרת י

 

 

 יחידת האחסון והתכולה

להלן )תמורת תשלום הסך הנקוב בהסכם הזמנת אחסון . א.1
 7002במועדים הנקובים בהזמנה תיתן חברת אחסון כל ( ההזמנה

ללקוח אשר פרטיו מצוינים בהזמנה ( להלן חברת האחסון)מ "בע
להלן )בהזמנה זכות שימוש ביחידת האחסון הנקובה ( להלן הלקוח)

 (להלן התכולה) או פריטים\לצורך אחסון חפצים ו (האחסוןיחידת 
הלקוח יהיה רשאי לאחסן את התכולה ביחידת האחסון בהתאם . ב

 .להזמנה ולתנאים כללים אלו במשך תקופת האחסון
 
 או המחזיק בדין של התכולה \הלקוח מצהיר כי הוא הבעלים ו. א.2

 .הפרת דין כלשהו בישראל ואין בהחזקתה
חפץ או \מכשיר והלקוח לא יהיה רשאי להכניס ליחידת האחסון . ב
  .או לסביבה\או לרכוש ו\עלול לגרום נזק לגוף והאו חומר \ו
 .מזוןמוצרי  נוזלים או נדיפים\מתלקחים\חומרים נפיציםאין לאחסן .ג
 .דברי ערך שצריכים להיות מופקדים בכספת בבנקאין לאחסן . ד
 .נקייה מתולעי עץ או חרקים מכל סוגהלקוח מצהיר שתכולתו . ה
הלקוח אינו רשאי לעשות ביחידת האחסון שימוש למטרות בלתי . ו

כלשהו את זכות ' או לתת לצד ג\חוקיות ואינו רשאי להשכיר ו
 .השימוש ביחידת האחסון

 
מנעול , י שני מנעולים"נעילת ופתיחת יחידת האחסון תהיה ע.א.3

כך שכל צד אינו , חברת האחסוןשל הלקוח ומנעול אחד של  אחד
 .יכול לפתוח ללא הצד השני

 
 תנאי התשלום

 
או הביטוח יהיה מראש לכל \התשלום עבור יחידת האחסון ן .א.4

 .לא ניתן לאחר או לדחות את התשלום, חודש מידי חודש בחודשו
הלקוח יחויב , ימי עסקים 3יתקבל התשלום החודשי תוך  לא באם .ב

 .עבור האחסוןהמצטבר מהסכום החודשי  00%בקנס פיגורים של 
באם עדיין , יום מתחילת מועד התשלום לחודש הנוסף 30בתום . ג

לא יתקבל התשלום עבור יחידת האחסון במלואו הלקוח יחויב בקנס 
מהסכום החודשי בעבור כל חודש נוסף שלא  01%פיגורים של 

 .שולם
רשאית חברת תהא , יום ללא תשלום מלא עבור החוב 00בתום . ד

ימים מראש וללא פניה לערכאות  2האחסון בהודעת התראה של 
לפנות את יחידת האחסון ולזרוק את כל התכולה כאשר הוצאות 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של . הפינוי וההובלה יחולו על הלקוח
 .לא יהיו לי טענות או עילות כנגד פעולה זו. חברת האחסון

ה לחברת האחסון זכות עיכבון על או לקנסות תהי\ביחס לחוב ן. ה
  0092 –ז "התכולה בהתאם להוראת חוק השומרים תשכ

הלקוח מוותר בזאת באופן מפורש וחד משמעי על כל עילה או  .ו
טענה כנגד פעולות חברת האחסון בסעיף זה ולא יוכל לדרוש סכום 

 .או חפץ שהוא\או את תכולתי ו\או פיצוי ו\כסף ו

 
בכל  םבמלוא ויתרה לתשלום שלא נפרע בכל מקרה של חוב או.5

או \חברת האחסון לא תאשר ו, זמן נתון ומכל סיבה אשר תהיה
 .תאפשר את פתיחת יחידת האחסון

 וןסיום תקופת האחס
 
 ימים מראש 3הלקוח יודיע על כוונתו לפנות את יחידת האחסון  .א. 9
את כל התכולה  לפנותהלקוח באחריות בסיום תקופת האחסון . ב
 .פגע\נקיה וללא נזק, ריקהולוודא שהיא יחידת האחסון מ
 
חברת האחסון תהיה  בתשלומים יאחר בעקביותבמקרה והלקוח  .7

פ שיקול דעתה "תקופת האחסון עאת רשאית שלא להאריך 
 .יום 33ובהתראה של 

 
 :יהיה כדלקמן הפינויהחיוב עבור יחידת האחסון בחודש . א.8

 .מהסכום החודשי 71% –ימים  2מיום אחד עד 
 .מהסכום החודשי 10% –ימים  01ימים עד  8מ 
 .מהסכום החודשי 21% –ימים  70ימים עד  01מ 
 .תשלום חודשי מלא –ימים ויותר  77מ 
 .בתשלום מלא מחויבבכל מקרה החודש הראשון . ב
 .המחסן הכללי מחויב בתשלום חודשי מלא בלבד. ג
 

 ביטוח ואחריות
 
על הלקוח חלה החובה לבטח את התכולה וזאת באמצעות . א.0

כל הוספה הפסקה או שינוי בערך הביטוח או . ב"פוליסת ביטוח הרצ
 .י בקשה בכתב וחתימת הלקוח בלבד"בתנאיו יעשה ע

, בכל מקרה לא תחול על חברת האחסון האחריות בגין כל נזק. ב
 .או גניבה של התכולה\אובדן ו, קלקול

באפשרות חברת האחסון למלט את  תהיהזאת כי לא מוסכם ב. ג
 .או כל מקרה חרום אחר\שיטפון ו, התכולה במקרה של שריפה

 
ביטוח הינו תשלום חודשי מלא בלבד גם אם ה דמיתשלום . א.00

 .הלקוח מבקש לסיים את תקופת הביטוח
 .הכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום דמי הביטוח במלואם ובמועדם.ב
 .מחויב לשלם את הוצאות ההשתתפות העצמיתהלקוח . ג
 

 תנאים נוספים
. 

ישמשו גם לצורך משלוח , פרטי יצירת הקשר הנקובים בהזמנה. א.00
כל הודעה שתשלח . או למסירת כתבי בית דין\או התראות ו\עדכונים ו

כנקוב ל "או דוא\או פקס ו\או מכתב ו\ללקוח באמצעות מסרון ו
 .נמסרה ללקוחכ בהזמנה תחשב

הלקוח מתחייב להודיע לחברת האחסון על כל שינוי בפרטי יצירת . ב
ל "כל נזק שיגרם ללקוח עקב אי הודעתו כנ. ימי עסקים 3הקשר תוך 

 .יחול על הלקוח ובאחריותו
 

ית המשפט המוסמך והמוסכם לדיון בכל סכסוך בין הצדדים הינו ב.07
 צ בלבד"בית משפט השלום בראשל

 


