מסמך הרשאה למרכז שירות מוסמך
שנערך ונחתם בתאריך ________ בראשון לציון

בין:

דוד לובינסקי בע"מ ,ח.פ510515752 .
מרח' מושביץ  ,3בראשון לציון
("החברה" או "היבואן")
מצד אחד

לבין:

_________________
מרחוב __________________
("המוסך")

לבין:

כל אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני-אדם ,בין שהם
מאוגדים ובין שאינם מאוגדים) המחזיק ,במישרין או בעקיפין,
במניות או בזכויות של המוסך – לרבות מחזיקים בשרשור ,ועד
למחזיקים הסופיים ובכללם .זאת ,למעט אם החברה תמצא,
בנסיבות העניין ,כי מי מבין האמורים לעיל אינו נדרש כצד
להסכם.

מצד שני

ובהסכם זה:
,____________________ .1
ת.ז___________ .
מרחוב _______________________
,____________________ .2
ת.ז___________ .
מרחוב _______________________

("הבעלים")

מצד שלישי

הואיל

והחברה מפעילה רשת מוסכים לתיקון ו/או טיפול מכני בכלי רכב ובאחריותה הבלעדית
להקים ולתפעל את מערך מרכזי השירות ועמידת חברת דוד לובינסקי בע"מ (להלן –
היבואן) בתנאי האחריות והדין בכל הקשור לאחריותה כיבואנית כלי רכב מתוצרת אופל
(להלן  -היצרן) ,ובשיווקם בישראל של כלי רכב אלה;
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והואיל:

ועל פי דין על היבואן ליתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב שהוא מייבא ומשווק
כאמור באמצעות מוסכי שירות;

והואיל:

והחברה מונתה על-ידי היבואן המורשה של היצרן בישראל ,להקמה וניהול בישראל של
רשת תיקונים ותחזוקה למוצרי היצרן כאמור;

והואיל:

והחברה דורשת מהמוסכים המורשים מטעמה ליתן שירותי טיפולים ותיקונים לכלי רכב
של היצרן כי יעמדו באמות מידה של היצרן ושל החברה;

והואיל:

והמוסך והבעלים הינו עסק מורשה ע"י משרד התחבורה לנהל מוסך לכלי רכב ב ;____ -

והואיל:

והמוסך והבעלים פנו אל החברה ,והם מעוניינים שהמוסך ישמש כמרכז שירות מטעמה
למתן שירות טיפולים ותיקונים לכלי רכב מתוצרת היצרן בהתאם לתקן מוסכי השירות
הנקבע על ידי משרד התחבורה ובהתאם לאמות המידה ונוהלי העבודה של החברה אשר
יקבעו מעת לעת ויהוו תנאי סף ,בלתו לא יהא תוקף להסכם בין הצדדים ואשר יפורטו
בהסכם זה.

לפיכך הוצהר ,הותנה ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא נספחים ופרשנות
 .1.1המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2התחייבויות המוסך והבעלים בהסכם זה הינם יחד ולחוד ,אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם
זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואינן משמשות לפירוש תנאי הסכם זה ואינן מחייבות ו/או
מגבילות בשום אופן.
 .1.4רשימת הנספחים להסכם זה:
 .1.4.1נספח א' -חוברת אמות המידה;
 .1.4.2נספח ב' -תצהיר בעלים;
 .1.4.3נספח ג' -נוהלי עבודה (פרק ____ באמות המידה);
 .1.4.4נספח ד' -רשימת דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן להם מורשה מרכז השירות;
 .1.4.5נספח ה -סימן המסחר בו ניתנה הרשאה לשימוש על-ידי מרכז השירות;
 .1.4.6נספח ו -זכויות הקניין הרוחני של היצרן;
 .1.4.7נספח ז' -התחייבות מנהל שאינו בעלים;
 .1.4.8נספח ח' -מסחרי;
 .1.4.9נספח ט' -הסכם אחזקה;
 .1.4.10נספח י' – סודיות ואי תחרות
 .1.4.11נספח יא' -אישור עריכת ביטוחים;
 .1.4.12נספח יב' -שטר חוב;
 .1.4.13נספח יג' -ערבות אישית.
לשם הנוחות בכל מקום בו מופיע שם הנספח במירכאות יהיה הדבר הפניה לנספח הרלבנטי.

 .2הגדרות
בהסכם זה:
היצרן

-

.Adam Opel AG
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אמות המידה

-

חוברת "אמות המידה" למרכז שירות על נספחיה וכפי שתעודכן מעת
לעת על-ידי החברה (בין היתר על-פי הוראות היצרן המתעדכנות מעת
לעת ,ומטעמים ענייניים וסבירים אחרים).

כלי הרכב

-

כלי רכב מתוצרת היצרן ,המיובאים על-ידי היבואן.

חלפים מקוריים

-

חלקי חילוף המיוצרים על-ידי היצרן או על-ידי יצרנים אחרים עבור
היצרן ,והנושאים את סימני המסחר של היצרן.

אביזרים מקוריים -

אביזרים המיוצרים על-ידי היצרן ו/או בעבורו לשימוש בכלי רכב
מתוצרת היצרן.

מוצרי תעבורה
חליפיים

-

מוצרי תעבורה ,לרבות אביזרים ,שאינם מוצרי תעבורה מקוריים.
לעניין זה יחולו גם הוראות הצו (כהגדרתו להלן).

חלפים

-

חלפים מקוריים ומוצרי תעבורה חליפיים.

אביזרים

-

אביזרים מקוריים ואביזרים שאינם מקוריים.

מחירון החברה
לצרכן

-

מחירון חלפים מקוריים ,אביזרים מקוריים  ,ויעודכן על-ידו מעת
לעת ,המפרט את המחיר המומלץ של החלף (מחיר לצרכן) .החברה
שומת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים בכל עת.

שירותי מוסך

-

כל שירות לרכב המפורט למרכז השירות ב"שעתון עבודה" ומופיע
בתוכנת "אופל".

הסכם אחזקה

-

הסכם על-פיו מתחייבת החברה להעמיד שירותי מוסך (תיקונים
ותחזוקה) לרכב מתוצרת היצרן באמצעות מרכזי השירות עמם
התקשרה בהסכם הרשאה.

מרכז שירות

הצו

מוסך מורשה מטעם החברה למתן שירותי מוסך לכלי רכב המפורטים
ברשימה ,וככל שישנה התייחסות בהסכם זה למוסך ולבעלים ,יחדיו,
בתקופת ההרשאה.
-

הצו המוסכם מכוח סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח-
 ,1988שנחתם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין מספר יבואני רכב
בישראל ,ואשר קיבל תוקף של פסק דין ,וכל צו שיחליף צו זה בעתיד.

 .3מטרת ההסכם:
מתן שירותים לרכבי היצרן שהובאו לארץ באמצעות היבואן על ידי מרכז שירות אשר יופעל על ידי
המוסך והבעלים ,בהתאם ל"אמות המידה" ו"נוהלי העבודה" של החברה.

 .4תקופת ההסכם:
 .4.1הסכם זה הינו לתקופה של ________ חודשים שתחילתם ביום ___________ ועד ליום 31
לדצמבר של אותה השנה .
 .4.2הסכם זה יוארך לתקופה נוספת באופן אוטומטי לתקופה של  12חודשים קלנדאריים אלא אם
הודיע מי מהצדדים בכתב ובהודעה של  120ימים מראש לצד השני על כוונתו לסיים את התקשרות
על פי הסכם זה ,ככל שהמוסך והבעלים עמדו במלוא התחייבותם על פי הסכם זה ובאמות המידה
ונוהלי העבודה השגורים בחברה באותה העת.
 .4.3המוסך ו הבעלים מצהירים ומתחייבים כי במידה והרשאת היבואן לייבא את רכבי היצרן ו/או
הרשאת החברה ליתן שירותים לכלי הרכב הסתיימו קודם לתקופת ההסכם אזי תתקצר תקופת
ההסכם למועד בו הסתיימה מי מההרשאות הללו.

3

 .5הצהרות והתחייבויות המוסך והבעלים:
 .5.1ברשות המוסך ו/או הבעלים נכס מקרקעין המתאים למתן שירותי מוסך כנדרש ב"אמות המידה",
והמצוי בכתובת המוסך ,שבכותרת ההסכם לעיל וכי המוסך ו/או הבעלים בעלי הזכויות להשתמש
במקרקעין עליהם המתקן בכל מהלך תקופת הסכם זה.
המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים לשאת לבדם בכל מס ו/או תשלום ו/או היטל ו/או קנס,
לרבות אך לא רק חשמל ,מים ,ארנונה ,גז ,מס שילוט וכו' ,שעניינו החזקה ו/או שימוש ו/או הפעלת
נכס המקרקעין למול כל הרשויות וצד ג' כל מנת לעמוד בהתחייבותם בהסכם זה.
 .5.2המוסך והבעלים מצהירים כי יש להם את הידע ,הציוד ,כוח האדם והכישורים הנדרשים לנהל
ולהפעיל את מרכז השירות בטיב ובאיכות מעולים ולשביעות רצונם של החברה ולקוחותיה.
 .5.3המוסך והבעלים מצהירים כי הינם בעלי חוסן כלכלי מתאים ,ויש ביכולתם לשאת בעלויות
הכרוכות בהפעלת מרכז השירות ,הכל על מנת לקיים את "אמות המידה" ו"נוהלי העבודה"
השגורים בחברה באותה העת וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 .5.4המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים להחזיק הסמכה מקצועית בהתאם לדרישות החוק והאיגוד
המקצועי ,לנהל את מרכז השירות בהתאם להוראות החוק ולהחזיק בתוקף במרכז השירות בכל
תקופת ההסכם את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם הפעלת מוסך ומרכז
השירות ולקיים את כל תנאי ההיתרים ו/או הרישיונות .
 .5.5המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים כי במוסך יפעל צוות עובדים מלא ומספיק ,שלא יפחת
מהנדרש ב"אמות המידה" ו"נוהלי העבודה" ,בהם עובדים מקצועיים ,הבקיאים ורגילים בעבודה
במוסך מסוג זה (להלן – העובדים) שיספקו את שירותי מרכז השירות בכללם ברמה גבוהה
ואיכותית ,תוך עמידה בלוח הזמנים הנדרש למתן שירות יעיל ומהיר ללקוח כנדרש ב"אמות
המידה" ו"נוהלי העבודה".
 .5.6הבעלים מתחייב כי בתקופת ההסכם ירתם באופן אישי בשקדנות ,נאמנות ,במסירות ובאופן מלא
ומוחלט ,להקדיש את כל זמנו ומרצו לצורך ניהול מרכז השירות על הצד הטוב ביותר ,קידום טובתו
של מרכז השירות ,שמירת המוניטין של החברה ו/או היבואן ו/או היצרן ,וקיום התחייבויות המוסך
והבעלים על פי הסכם זה .היה ומנהל מרכז השירות אינו הבעלים ,מתחייבים הבעלים כי המנהל
שאינו בעלים יחתום על "התחייבות מנהל שאנו בעלים".
 .5.7הבעלים והמוסך מתחייבים שלא להעניק שירות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לכלי רכב שאינם
מפורטים ב"רשימת דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן בהם מורשה מרכז השירות" ולא לעסוק בכל
עיסוק נוסף שיש בו כדי לפגוע ביכולתו לנהל את מרכז השירות על פי דרישות החברה ,אלא אם
קיבל אישור ,מראש ובכתב ,מהחברה.
 .5.8הבעלים והמוסך מתחייבים להימנע לחלוטין מכל הטעיה ,הולכת שולל ,מרמה ,הבעת דעה ו/או
התחייבות ו/או הצגת מצג אשר אינם מורשים על פי הסכם זה ,לרבות בעניין האחריות ,תוקפה,
תחולתה או היקפה ,ו/או מתן מידע מטעה או על השירות ,לרבות שירות במסגרת רצון טוב ,בין
באופן מפורש ,במשתמע או במרומז ,או כל עניין הקשור להסכם זה אלא לאחר קבלת אישור
החברה לגבי כל מקרה ומקרה ,מראש ובכתב ,ולמעט האמור ב"נוהלי העבודה" ובכתב האחריות.
 .5.9הבעלים והמוסך מצהירים כי ידוע להם כי החברה זכאית להסב את זכויותיה וחובותיה ,כולן ו/או
חלקן ,באופן ישיר ו/או עקיף ,לכל גורם אחר מטעמה ,תוך מתן הודעה בכתב ומראש למרכז השירות
ולבעלים , ,ולמרכז השירות ו/או לבעלים לא תהא כל טענה בעניין.
 .5.10הבעלים מתחייב ומצהיר כי לאחר בדיקתו ,אין מבחינתו כל מניעה חוקית או חוזית או אחרת
כלשהי לחתימה ו/או להתקשרות בהסכם זה ומתחייב לחתום על "תצהיר בעלים" בנוסח המצורף
להסכם זה.
 .6הצהרות והתחייבויות החברה
 .6.1החברה מצהירה כי מונתה על-ידי היבואן המורשה של היצרן בישראל ,להקמה וניהול בישראל של
רשת תיקונים ותחזוקה למוצרי היצרן כאמור.
 .6.2החברה מצהירה כי הוסמכה על-ידי היבואן לתת למרכזי שירות את ההרשאה להיות מרכז שירות
למתן שירותי מוסך לכלי הרכב ,ולשלול מהם הרשאה זו.
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 .6.3החברה מצהירה ומתחייבת כי בכל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,יהיה ביכולתה לספק
למרכז השירות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,כנהוג בחברה באותה העת ,את האמצעים
המתאימים לעמידת מרכז השירות במלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .6.4החברה מצהירה כי לאחר בדיקתה ,אין מבחינתה כל מניעה חוקית או חוזית או אחרת כלשהי
לחתימה ו/או להתקשרות בהסכם זה.
 .7הרשאת המוסך :
 .7.1המוסך והבעלים מצהירים כי ידוע להם שהזכות להוות מרכז שירות של היבואן מוענקים למוסך
אך ורק למשך תקופת הסכם זה ואך ורק לכתובת המוסך הנקובה בכותרת להסכם זה ,וכפוף למילוי
מלוא התחייבותם על פי הסכם זה ולתנאים הקבועים בו.
למען הסר ספק ,ההרשאה הניתנת על ידי החברה הינה אך ורק לכלי הרכב מהדגמים המפורטים
ב"רשימת דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן בהם מורשה מרכז השירות" המצורפת להסכם זה ,וכפי
שתעודכן על ידי החברה מעת לעת.
 .7.2המוסך והבעלים מתחייבים שלא לעשות כל שימוש בהרשאה זו בכל מקום אחר פרט לכתובת
המוסך הנקובה בכותרת הסכם זה ו/או להמחות זכויותיהם על פי הסכם זה לכל גורם אחר.
 .7.3המוסך והבעלים מצהירים כי ידוע להם כי החברה רשאית ליתן הרשאות נוספות למוסכים אחרים
בכל איזור גיאוגרפי בו תבחר ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.4מבלי לגרוע מכל סעד על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,רשאית החברה לשלול מהמוסך והבעלים
את ההרשאה ו/או ליתן שירותי מוסך לדגם כלשהו מהדגמים של כלי הרכב המפורטים ב"רשימת
דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן בהם מורשה מרכז השירות" המצורפת להסכם זה ,אם המוסך ו/או
הבעלים לא יקיים התחייבויותיו על פי הסכם זה ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הינו
רלוונטי להרשאה ליתן שירותי מוסך לאותו דגם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור או ככול
שחל שינוי בהרשאות שניתנו על ידי היבואן לחברה ו/או מהיצרן ו/או כל שינוי אחר.
 .7.5הבעלים והמוסך מתחייבים לשמור על הפרדה מלאה בין פעילות המוסך כמרכז שירות לכלי הרכב,
לבין פעילויותיו (ככל שישנן) בנוגע לכלי רכב שאינם מתוצרת היצרן (כלי רכב ממותגים אחרים),
לרבות בנוגע לחלפים מקוריים ואביזרים מקוריים ,בין אם כמוסך מורשה של יבואן אחר ובין אם
כמוסך כללי ,והכול כמפורט בהסכם זה ונספחיו.
 .7.6במידה שהחברה תמצא ,בהתאם לאמור לעיל ,לשנות מהרשאתו של המוסך ו/או הבעלים ליתן
שירותי מוסך לכלי רכב מדגם מהדגמים המפורטים ב"רשימת דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן בהם
מורשה מרכז השירות" להסכם זה ,תשלח החברה למרכז השירות נוסח מעודכן של הרשימה ,אשר
יכלול את הדגמים לגביהם ניתנת לו הרשאה לשמש כמרכז שירות.
 .8קבלני משנה של מרכז השירות
 .8.1המוסך והבעלים מתחייבים כי ככל שיהיה צורך ,יתקשרו אך ורק עם קבלני משנה מיומנים
ואמינים שהחברה אישרה מראש ובכתב כי הם עומדים בתנאי החברה ,כפי שיקבעו מעת לעת ,על
פי שיקול דעת החברה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות לגבי השירות ,על-פי סעיף זה,
תהיה בכל מקרה ,של המוסך ו/או הבעלים.
 .8.2המוסך והבעלים מתחייבים כי קבלני המשנה יפעלו על-פי הוראות כל דין ,יחזיקו ויציגו על פי
דרישת החברה כל אישור ,היתר ,רישיון וכל מסמך אחר הנדרש על-ידי הרשויות ו/או הדין ,ויפעלו
על-פי הנחיות החברה ו/או המוסך על מנת לקיים את התחייבויות הבעלים והמוסך על-פי הסכם
זה ,באופן שיראו התחייבויות אלו כאילו הן חלות על קבלן המשנה.
 .8.3המוסך והבעלים מתחייבים כי קבלן המשנה יחייבו אך ורק את המוסך ו/או הבעלים עבור
עבודותיו ,ולא יחייב עבורן את הלקוחות ו/או את החברה .חיוב הלקוח בגין עבודות קבלן המשנה
ייכלל אך ורק בחשבון המוגש על-ידי מרכז השירות ללקוח ,ויחושב על-פי "נוהלי העבודה".
 .8.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה אחריות ו/או חובה לבדוק
ו/או לאשר כי קבלני המשנה אכן מחזיקים באי אלו מהמסמכים הנ"ל ו/או את תקינותם של
המסמכים.
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 .9מידע ,הדרכות
 .9.1המוסך והבעלים מתחייבים כי במשך כל תקופת ההרשאה על-פי הסכם זה יהיו בידיו כל המידע
המקצועי והטכני בכל הקשור למתן שירותי מוסך לכלי הרכב אשר ידרשו לדעת החברה להיות
במוסך.
 .9.2המוסך והבעלים מתחייבים כי הבעלים ו/או עובדי המוסך ו/או עובדי קבלני המשנה ישתתפו ויעברו
בהצלחה בכל השתלמות ו/או הדרכה ו/או קורס ו/או הכשרה אשר החברה ו/או מי מטעמה יקיימו,
בארץ ו/או בחו"ל ,על מנת לעמוד ב"אמות המידה" ו"נוהלי העבודה" של החברה.
 .9.3המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים לשאת על חשבונם בכל תשלום הכרוך בקבלת המידע ו/או
ההשתתפות בהדרכות.
 .9.4המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים שעובדי מרכז השירות וכן עובדי קבלני המשנה כי שירותי
המוסך יינתנו אך ורק על ידי עובדים וקבלני משנה שעברו בהצלחה כל השתלמות ו/או הדרכה ו/או
קורס ו/או הכשרה אשר החברה ו/או מי מטעמה יקיימו.
 .9.5החברה מתחייבת כי יהיה בידה מלאי מספקי של ספרות טכנית ומקצועית אשר תסופק למרכז
השירות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,והכול בתנאים שהחברה תקבע מעת לעת.
 .10מכשור וכלים
 .10.1המוסך ו/או הבעלים מתחייבים להשתמש אך ורק במכשירים לאיתור תקלות על-פי הנחיות
החברה .מכשירים אלו יסופקו למרכז השירות ,בין בתמורה (מכירה ,השכרה ,ליסינג וכד') ובין שלא
בתמורה ,והכול בתנאים שהחברה תקבע מעת לעת ובכפוף לחתימה על הסכם ייחודי ,המתייחס
לשימוש במכשיר הייעודי ,ככל שיידרשו.
 .10.2המוסך ו/או הבעלים מתחייבים לא להשתמש בכל כלי ,מכונה ,ציוד ,זכות קניין רוחני או כל דבר
אחר שבשימוש המוסך ו/או הבעלים מכוח היותם מרכז שירות של החברה ,לשם תיקון או תחזוקה
של מוצרים שאינם מתוצרת היצרן.
 .10.3המוסך ו/או הבעלים מתחייבים להשיב את המכשירים והציוד לידי החברה מיד עם דרישה ראשונה
של החברה בכתב .לא נעשה כן ,תהיה החברה רשאית ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר על-פי דין או על-
פי הסכם זה ,לקחת את המכשירים בעצמה מהמוסך ו/או מכל מקום אחר בו יהיו ,ולמוסך ו/או
הבעלים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 .11נוהלי עבודה
 .11.1המוסך והבעלים מתחייבים לקיים במרכז השירות את "נוהלי העבודה" המקובלים בחברה,
בהתאם להנחיות השוטפות שתעביר החברה למרכזי השירות וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי
החברה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .11.2המוסך והבעלים מתחייבים לספק שירותי מרכז השירות לצורך הסכמי אחזקה בהם התקשרה
החברה .במקרה שכזה תקבע החברה את התמורה לה יהיה זכאים המוסך והבעלים בעבור שעת
העבודה ,החלפים שהוחלפו במסגרת זו ,הכל בהתאם להוראות "הסכם האחזקה".
 .12חלפים
 .12.1הבעלים והמוסך מתחייבים לרכוש אך ורק מהחברה חלפים מקוריים ואבזרים מקוריים ולהשתמש
בהם בכל התיקונים במסגרת שירותי המוסך שינתנו לחברה על ידי מרכז השירות ,כמפורט בהסכם
זה.
 .12.2המוסך והבעלים מתחייבים להחזיק במלאי כמות מינימאלית ,לפי סוגים ,של חלפים ואביזרים,
כמפורט ב"אמות המידה" ו/או "נוהלי העבודה" להבטחת ביצוע התיקונים האמורים ללא עיכוב.
 .12.3למען הסר ספק יובהר ,כי מוסכם על הצדדים כי החלפים שהוחלפו בנסיבות של סעיף  12.1לעיל
שייכים לחברה ומהווים קניינה המלא .מרכז השירות יחזיק בחלפים שהוחלפו בנסיבות של סעיף
 12.1לעיל ,במרכז השירות עד למסירתם לחברה ,אלא אם כן תורה החברה למרכז השירות אחרת.
 .12.4מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  12.1לעיל – הבעלים והמוסך מתחייבים לרכוש למרכז השירות אך
ורק חלפים מקוריים ואביזרים מקוריים או חלפים ואביזרים העומדים בדרישות איכות והתאמה
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.12.5

.12.6

.12.7

.12.8

.12.9

.12.10

.12.11

.12.12
.12.13

של היצרן ביחס לדגם הרכב הרלוונטי ,ולעשות שימוש אך ורק בחלפים ואביזרים כאמור – והכול
בהתאם לאמור ב"נוהל העבודה" ובכפוף ל"צו".
המוסך ו/או הבעלים מתחייבים כי במקרה של שימוש בחלפים ואביזרים שאינם מקוריים יוודאו
לפני רכישת כל חלף ואביזר ולפני השימוש בו ,כי המפרט של אותו חלף או אביזר הינו זהה או עדיף
למפרט ולסטנדרט הייצור של הרכיבים בכלי הרכב בו הם יותקנו ושאותו חלף ואביזר מתאים בגדר
כל אחת מהקטגוריות של דרישות איכות והתאמה ביחס לדגם הרכב הספציפי לו יינתן השירות –
והכול בהתאם לאמור ב"אמות המידה" ,ב"נוהלי העבודה" ובכפוף ל"צו".
המוסך ו/או הבעלים יוכיח לחברה ,בהתאם לדרישת החברה ,כי השימוש בחלפים ואביזרים הלא
מקוריים הם בהתאם לדרישות איכות והתאמה .במקרה של שימוש בחלפים ואביזרים שאינם
מקוריים ,המוסך ו/או הבעלים יחזיק בתעודה חתומה ,באופן המפורט ב"נהלי העבודה" ,מטעם
יצרן החלפים האמורים ,המעידה על כך שהמפרט של החלפים הללו הינו זהה או עדיף למפרט
ולסטנדרט הייצור של החלפים המקוריים המצויים בכלי הרכב בו הם יותקנו .תעודות אלה יהיו
זמינות לבדיקת החברה ו/או היצרן.
במידה וימצא כי חלף שעשה בו מרכז השירות שימוש לא עומד בדרישות איכות והתאמה ,יהיה
מרכז השירות אחראי לכל נזק שיגרם בגין כך לחברה ו/או ללקוח .מרכז השירות מתחייב לשפות
באופן מיידי את החברה ו/או את הלקוח בגין כל נזק ,הפסד ,חבות ו/או הוצאה כאמור .אין
בהתחייבות בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה (לרבות מהוראת סעיף  15ו  21 -להסכם זה).
המוסך והבעלים מתחייבים ליתן לחברה ו/או ליבואן ו/או ליצרן לדגום חלף ,מעת לעת ,אחד או
יותר (שאינו חלף מקורי) ממלאי החלפים בו אשר נרכש על ידי מרכז השירות ב  12 -החודשים
שחלפו .היה והחברה ו/או היבואן ו/או היצרן יוכיחו כי למרות קיומה של תעודה כאמור בסעיף
 12.5לעיל ,החלפים המתחרים אינם מתאימים לאיכות החלפים המקוריים ,יופסק השימוש
בחלפים אלה לאלתר .היה ובדיקת החלף הינה בדיקה הרסנית יזוכה מרכז השירות בעלות החלף,
כנקוב בחשבונית הרכישה של החלף על ידי מרכז השירות.
המוסך והבעלים יביאו לידיעת לקוחותיו באמצעות פרסום מתאים ,לשביעות דעת החברה,
ובאמצעות הודעה בולטת ,כי למרכז השירות מלאי חלפים מקוריים וכי ביכולתו להשתמש ולמכור
חלפים מקוריים שישמשו לתיקון ולתחזוקת מוצרי היצרן (כלי רכב ,חלפים ואביזרים).
המוסך והבעלים יידע את הלקוחות בדבר זהות ומקור החלפים ,בין אם הם חלפים מקוריים ובין
אם לאו ,שהוא עשוי להשתמש בהם לצורך ביצוע התיקון או תחזוקת כלי הרכב וכן בסוג החלפים
שהשתמש בהם בפועל.
המוסך והבעלים מתחייבים כי יינתן ללקוח על ידם ולחלף בכל תיקון בו יעשה שימוש בחלף ואביזר
שאינו מקורי אחריות לתקופה שלא תפחת מפרק הזמן שהיה ניתן לחלף מקורי ו/או לתקופת
האחריות הקבועה ב"צו" ו/או בכל דין ,על פי התקופה הארוכה יותר.
המוסך ו/או הבעלים לא ימכור ,במישרין או בעקיפין ,חלפים מקוריים ואביזרים מקוריים לגורם
שנמצא מחוץ לישראל ,לרבות למטרות מכירה מחוץ לישראל.
החברה תיתן אחריות לחלפים ו/או אביזרים מקוריים תינתן לתקופה של  24חודשים מיום הרכבתם
ובכפוף לתנאי האחריות של היצרן.

 .13מידע ודיווח:
 .13.1המוסך ו/או הבעלים מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במידע שנמסר לחברה בהסכם זה ,טרם
מועד השינוי ,ולאפשר לחברה ,מעת לעת ע"פ שיקול דעתה ,לבדוק בעצמה ו/או באמצעות מי
מטעמה ,את המידע שמסרו המוסך ו/או הבעלים לחברה ,לרבות  ,אך לא רק ,את החוסן הכלכלי,
היכולת לעמוד בהתחייבויות ע"פ הסכם זה ,תוך שהמוסך ו/או הבעלים מתחייבים לשתף פעולה
באופן מלא ולא סייג עם החברה ,לצורך הבדיקה כאמור ,ובכלל זה להעביר לחברה ו/או למי מטעמה
כל מסמך ,נתון ו/או אומדן הדרוש לחברה ו/או מי מטעמה להשלמת הבדיקה.
 .13.2המוסך והבעלים מתחייבים ליתן לחברה ו/או לנציגיה ,וכן לנציגי היבואן ו/או היצרן לבדוק ,בכל
עת ,את מרכז השירות ,דרך עבודתו המקצועית ,מתן שירותי המוסך ללקוחות ,איכות השירות,
עובדיו וציודו ,את עמידתו בהתחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,וכן לערוך ספירת מלאי ו/או לעיין
בכל מסמך הנוגע להסכם זה וכן לבדוק ,בכל עת ,אם המוסך ו/או הבעלים עומד בתנאי החברה
למרכזי השירות מטעמה ולעיין בכל מסמך רלוונטי -בכלל ובפרט בנוגע ל( :א) תביעות אחריות; (ב)
תביעות הנוגעות להסכמי אחזקה ("תביעות הסכמי אחזקה").
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.13.3

בנוסף לאמור בהסכם זה ,המוסך והבעלים מתחייבים לשמור כל דיווח ו/או רישום ו/או הסכם ו/או
מסמך הנדרש ו/או הקשור להסכם זה לתקופה שלא תפחת משבע שנים ולאפשר לחברה ו/או למי
מטעמה .

 .14הנהלת חשבונות ותמורה:
 .14.1החברה מתחייבת שכל עוד המוסך יהווה מרכז שירות מטעמה יהיה המוסך זכאי להנחה בגין רכישת
חלפים מקוריים ואביזרים מקוריים ממחיר המחירון לצרכן הרשמי של החברה ,כפי שיתעדכן מעת
לעת ,על ידי החברה בשיעור הנקוב ב"נספח המסחרי" העדכני שבין החברה למוסך.
 .14.2מרכז השירות יהיה זכאי לתמורה בגין שירותי המוסך הניתנים לחברה על פי מחירון שעת העבודה
המפורטים ב"נספח המסחרי" ,כשהרכב בתקופת אחריות היבואן ,וב"הסכם האחזקה" המתאים,
ככל שהרכב כלול בהסכם אחזקה שכזה.
 .14.3המוסך מצהיר כי ידוע לו שיהיה זכאי לתמורה אך ורק במידה והגיש לחברה חשבונות מפורטים
כנדרש ב"נהלי העבודה" ,וחשבונות אלו אושרו לתשלום על ידי החברה לאחר בדיקתם .המוסך
ימסור לחברה חשבוניות מס כדין אך ורק לחשבונות שאושרו לתשלום על ידי החברה.
 .14.4למרות האמור לעיל ,היה והיצרן לא אישר חשבון לתשלום ,יראו את החשבון כלא מאושר לתשלום,
וככל שהחברה שילמה את החשבון למוסך יראו את סכום החשבון כחוב והחברה תהיה רשאית
לפעול בהתאם לסעיף  24להסכם זה.
 .14.5הרשאה לחיוב חשבון
 .14.5.1במעמד חתימת הסכם זה יחתום המוסך ו/או הבעלים על טופס הרשאה לחיוב חשבון
המורה לסניף הבנק בו מתנהל החשבון של המוסך ,להעביר לחברה את הסכומים שיהיו
נקובים בחיובים שיועברו לבנק על-ידי החברה כאמור מועדי החיובים יהיו בהתאם התאם
לאופן ההתחשבנות ולתנאי התשלום הקבועים ב"נספח המסחרי".
 .14.5.2ההרשאה לחיוב חשבון הבנק לא תהיה ניתנת לביטול כל עוד הסכם זה יהיה בתוקף בהתאם
לתנאי התשלום ש"בנספח המסחרי" בצירוף  60ימים.
 .14.5.3הבעלים והמוסך מתחייבים שלא לפתוח חשבון בנק נוסף לצורך ניהול פעילותו או להעביר
את פעילותו לחשבון בנק אחר ,אלא לאחר חתימתו על טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק
הנוסף/האחר לזכות החברה כאמור לעיל.
 .14.6המוסך יהיה זכאי להנחה בגין רכישת חלפים ואביזרים בהתאם ל"נספח המסחרי".
 .14.7המוסך והבעלים ינהלו את ספרי החשבונות של מרכז השירות בהתאם להוראות הדין והחוק.
 .14.8מוסכם ומוצהר במפורש ,כי התמורה הנקובה ב"נספח המסחרי" היא סופית ומוחלטת וכוללת
בתוכה כל תשלום בעד כל השירותים אשר יספקו המוסך ו/או הבעלים לחברה וכי מרכז השירות
לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין קיום תנאי הסכם זה.
 .14.9לכל הסכומים האמורים יתווסף בכל מועד תשלום מע"מ כדין ויבוצע כנגד ח-ן מס.
 .14.10ספרי החברה ו/או הדוחות שתפיק החברה לצורך האמור בסעיף זה יהוו ראיה לכאורה לנכונות
התחשבנות הצדדים.
 .15אחריות:
 .15.1המוסך והבעלים מתחייבים להחזיק את מרכז השירות ומתקניו במצב תקין ,לתחזק אותם באופן
שוטף על חשבונו ,להשתמש בהם בזהירות ובאופן הוגן ,זהיר וסביר ולמנוע כל קלקול או נזק במרכז
השירות ו/או מתקניו .למען הסר ספק ,המוסך ו/או הבעלים ייתקן ו/או יתחזק ו/או יתקן כל קלקול
ו/או נזק שאירעו למתקנים על חשבונו בלא שיהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי מהחברה.
 .15.2המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים ,יחד ולחוד ,שהחברה ו/או היבואן ו/או היצרן לא יישאו
באחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או תאגיד לרבות עובדיו ו/או למי מטעמם ו/או
לציבור הלקוחות ו/או לכל אדם אחר ,אשר ינבעו מניהול מרכז השירות ו/או מהחזקה ו/או השימוש
במרכז השירות ומתקניו ו/או מכל פעולה אחרת של מרכז השירות ו/או מכוח אחריות המוסך ו/או
הבעלים כמנהלי מרכז השירות.
 .15.3המוסך והבעלים מקבלים על עצמם ,יחד ולחוד ,את כל האחריות וכן משחררים את החברה ו/או
היבואן ו/או היצרן בקשר לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזק תוצאתי
8

.15.4

מכל סוג שהוא וללא יוצא מהכלל ,דרישה ו/או תביעה כלשהם שיתעוררו בכל הנוגע להסכם זה
ומימושו ,והנובעים ממעשה ו/או מחדל ו/או כל דבר שבאחריותם עפ"י הסכם זה ו/או מכוח כל דין
לרבות פקודת הנזיקין ,ואם תוגש בקשר לכך תביעה כלשהי נגד החברה ו/או היבואן ו/או היצרן
יהיו המוסך והבעלים חייבים לפצות ולשפות את החברה ו/או היבואן ו/או היצרן על כל הנזקים
וההוצאות שייגרמו להם כתוצאה מכך ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,מיד עם דרישתו הראשונה.
מוסכם כי כל צד יודיע לצד השני על כל תביעה ו/או דרישה שתתקבל ו/או ממועד היוודע הדבר
ועניינה התחייבויות המוסך והבעלים על פי הסכם זה ,וזאת בתוך  7ימים ממועד קבלתה .המוסך
והבעלים מתחייבים ליתן דיווח בכתב מפורט לתביעה ו/או הדרישה כאמור .המוסך והבעלים יהיו
רשאים להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה ,על חשבונם ובלבד שיפעלו בהתאם להנחיות החברה
בעניין.

 .16ביטוחים
 .16.1מבלי לגרוע מאחריות המוסך על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייבים המוסך והבעלים (להלן
בנספח זה יחדיו – המוסך) לערוך ולקיים ,על חשבונו ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו
מכוחו קיימת ,את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" ,והמהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן" :ביטוחי המוסך" ו/או "אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 .16.2מוסכם כי המוסך רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף  2ל"אישור עריכת ביטוחים",
במלואו או בחלקו ואולם ,במקרה כזה ,יחול הפטור כאמור בסעיף  16.7להלן כאילו נערך הביטוח
כאמור במלואו.
 .16.3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המוסך כמפורט ב"אישור עריכת ביטוחים"
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המוסך .המוסך מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .16.4ביטוחי המוסך יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי החברה.
 .16.5ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,מתחייב המוסך להמציא לידי החברה ,לפני תחילת מתן
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
"אישור עריכת ביטוחים" ,כשהוא חתום בידי מבטחיו.
 .16.6מיד בתום תקופת הביטוח ,מתחייב המוסך להמציא לידי החברה "אישור עריכת ביטוחים" ,מעודכן
בגין חידוש תוקף ביטוחי המוסך לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף.
 .16.7המוסך פוטר את החברה ו/או הבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו
ו/או מי מטעמו לחצרי החברה ו/או המשמש אותו לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
 .16.8מבלי לגרוע מהאמור ,המוסך פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר
הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט בסעיפים  1-2ל"אישור עריכת
ביטוחים"( ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת
תנאי הפוליסה) ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק
כאמור .האמור לעל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .16.9אם לדעת המוסך יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המוסך המפורטים
בהסכם זה ,מתחייב המוסך לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור .בכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי החברה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף
כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה (ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון).
 .16.10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא
הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המוסך ,מתחייב המוסך לדאוג כי בידי
מוסך המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לאופי ההתקשרות והיקפה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת
כי המוסך הוא הנושא באחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו
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ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין
כל אובדן ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על
ידי קבלן המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם
לאו.
 .17בטיחות ואיכות הסביבה
 .17.1המוסך והבעלים מתחייבים להבטיח תנאי בטיחות וגהות נאותים ,ולשמור על בריאותם ושלומם
של עובדי ו/או לקוחות ו/או כל באי מרכז השירות ,כנדרש בחוק.
 .17.2המוסך והבעלים יהיו אחראים על קיום תקנות הבטיחות והוראות הבטיחות על-ידי עובדי מרכז
השירות ו/או כל מי הפועל מטעמם ,בהתאם לדין.
 .17.3מוצהר ומוסכם בזה ,כי החברה רשאית להפסיק את ביצוע ההסכם ,כאשר המוסך ו/או הבעלים
מבצעים בתנאים בטיחותיים ו/או גהותיים לא נאותים או לא מתאימים לדרישות הדין .במקרה
כזה לא תהינה למוסך ו/או לבעלים כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי החברה,
כספיות ו/או אחרות.

 .18המחאת זכויות:
 .18.1הבעלים והמוסך מתחייבים שלא לערוך שינוי במבנה הבעלות של מרכז השירות או בניהולו ,ובכלל
זה שינוי בהיקף האחזקות של מי מהבעלים ,באופן מלא או חלקי ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף,
ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
"מבנה הבעלות של מרכז השירות" לסעיף זה -לרבות זהות השותפים ,במקרה של שותפות ,או
זהותם של בעלי המניות ,במקרה של תאגיד אחר ,וכן שיעור האחזקות בכל אמצעי שליטה (כהגדרת
המונח בחוק החברות ,התשנ"ט )1999-של מי מהם במוסך.
 .18.2כל שינוי בשם ו/או בכתובת המוסך מחייב הסכמת החברה בכתב ומראש .הוראה זו תחול גם על
שינוי במבנה התכנוני או הפיזי של מבנה המוסך.
 .18.3החברה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להעביר את כל זכויותיה והתחייבויותיה על-פי
הסכם זה ,או את חלקן ,לכל חברה או תאגיד אחר וזאת ללא הסכמת המוסך או הבעלים ,ובלבד
שזכויותיהם של המוסך והבעלים לא תפגענה כתוצאה מכך.
 .18.4המוסך והבעלים מתחייבים בזאת לא לשעבד ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ,בכל דרך
שהיא ,זכות או חבות של מי מהם על-פי הסכם זה (ובכלל זה את ההרשאה להפעלת מוסך מורשה
של היצרן ,זכות השימוש בתואר וזכות השימוש בסימן המסחרי) לאחר או לאחרים (לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור בינם לבין עצמם) ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 .18.5במקרה של סיום ההתקשרות בין החברה לבין היצרן ו/או בין היבואן והיצרן ועל-פי דרישה של
היצרן ,תוכל החברה להמחות הסכם זה ,על נספחיו ,ליצרן או לצד שלישי שנקבע על-ידי היצרן,
וזאת ללא צורך בהסכמת מרכז השירות ו/או הבעלים.
 .19קניין רוחני:
 .19.1המוסך והבעלים מצהירים במפורש כי החברה היא לבדה בעלת כל הזכויות בכל ידע ומידע שהצטבר
ו/או יצטבר בידה ,בין שהושג ו/או יושג על ידיה ו/או באמצעותה במשך קיום ההתקשרות על פי
הסכם זה ,ובין בכל עת ובכל דרך אחרת שהיא ,לרבות זכויות יוצרים בכל פטנט ,מדגם ,סימן מסחר,
מוניטין ,קהל לקוחות ,שיטת עבודה ,קשר מסחרי עסקי עם צד שלישי שהוא ,בשירות ובמוצר
מוגמר ו/או בתהליך אשר בידיעת ו/או ברשות החברה ו/או אשר הוכנו ו/או נוצרו ו/או הומצאו על
ידי מי מהצדדים שבהסכם זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במועד שלפני חתימת הסכם זה ובכל עת
לאחריו.
 .19.2המוסך והבעלים מצהירים במפורש כי אין להם כל זכות שהיא ,לרבות זכות שימוש ,בשמות
המסחריים המפורטים "סימן המסחר בו ניתנה הרשאה לשימוש על ידי מרכז השירות" או "זכויות
הקנין הרוחני של היצרן" או בסימניה המסחריים של החברה ו/או של מי מבעלי השליטה בה ,ולא
ניתנת להם כל זכות בשמות המסחריים והמותגים בהתאם להוראות הסכם זה ,וכל זכויות השימוש
בהם נתון בכל עת אך ורק לחברה ו/או היבואן ו/או היצרן ואין בהוראות הסכם זה להקנות להם כל
זכות שימוש כאמור ,אלא על פי הסכם זה.
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.19.3

.19.4

.19.5
.19.6

המוסך והבעלים מצהירים כי המידע ו/או המכשור ו/או הציוד המפורטים בהסכם זה הינם חלק
מקניינה הרוחני של החברה ולפיכך מתחייבים שלא להעביר את המידע ,המכשור או הציוד ,לכל צד
שלישי שהוא ,ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה.
המוסך והבעלים מצהירים כי ידוע להם שהיצרן רשאי לשנות ,בכל עת ,את "זכויות הקנין הרוחני
של היצרן"  ,לפיכך היה וניתנה הודעה למוסך ולבעלים על שינוי "זכויות הקנין הרוחני של היצרן"
יחולו הוראות הסכם זה במלואם על הרשימה החדשה החל מהמועד הנקוב בהודעה.
המוסך והבעלים מתחייבים שלא להשתמש בקניין הרוחני של היצרן ו/או היבואן ו/או החברה אלא
לאחר קבלת אישור החברה ,מראש ובכתב ,לכל שימוש ושימוש.
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע בקשר להסכם זה ,לרבות סכום התמורה
המשולמת על ידי צד אחד למשנהו על פי הסכם זה ,ולא להעביר מידע כאמור לצד ג' ,למעט כנדרש
על פי כל דין .אין באמור כדי למנוע מסירת מידע בדבר עצם קיום ההסכם.

 .20אי תחולת יחסי עובד מעביד:
 .20.1המוסך והבעלים מצהירים ,כי בביצוע התחייבותם על פי הסכם זה הם ו/או מי מטעמם פועלים
כקבלן עצמאי ,וכי עליהם בלבד תחול האחריות הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה,
נכות ,מוות ,נזק או הפסד ,שיקרו ו/או ייגרמו להם עצמם ו/או עובדיהם ו/או למי מטעמם תוך כדי
או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה.
 .20.2המוסך והבעלים מצהירים ,כי אין בהסכם זה או בתנאיו כדי ליצור בין המוסך והבעלים ו/או מי
מטעמם לבין החברה יחסי עובד – מעביד ,וכי כל העובדים ו/או הקבלנים ,שיועסקו במרכז השירות
בתקופת הסכם זה וביצועו מטעם המוסך והבעלים ,יהיו וייחשבו כעובדים של המוסך והבעלים ו/או
צדדים שלישיים בלבד ,ולא יהיו בינם לבין החברה כל יחסי עובד מעביד.
 .20.3המוסך והבעלים מצהירים מתחייבים כי העובדים במרכז השירות יועסקו בהתאם לכל דין וכן הם
מתחייבים להציג לחברה ,ע"פ דרישת החברה ,רישיון עבודה כדין בטרם לתחילת העסקת העובד
במרכז השירות .המוסך והבעלים מתחייבים כי החברה תהא זכאית לתשאל ולבדוק באמצעות
קב"ט כל עובד שיועסק על ידם במרכז השירות.
 .20.4מוסכם כי החברה רשאית לדרוש מהמוסך והבעלים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובלא שתהא
עליה חובת נימוק ,שלא להעסיק בפעילות החברה שבמרכז השירות עובד מעובדי מרכז השירות ו/או
קבלן משנה והמוסך והבעלים מתחייבים לקיים דרישה זו לאלתר.
 .20.5אם מכל סיבה שהיא ,תינתן קביעה שיפוטית בניגוד לאמור בסעיף זה בדבר מעמדו של המוסך ו/או
הבעלים ו/או עובדי מרכז השירות ,המחייבת את החברה לשלם למוסך ו/או לבעלים ו/או למי
מעובדיהם ו/או לכל אדם אחר סכום כסף בשל כך ,ישפו המוסך והבעלים ,יחד ולחוד ,את החברה
בסכום בו תחויב בתוספת כל ההוצאות להן תידרש החברה במסגרת הליך שיפוטי כאמור ,תוך 30
ימים מיום המצאת הקביעה השיפוטית לידיה.
 .21נזקים ,פיצויים וסעדים
 .21.1מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,המוסך והבעלים לבדם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה
ו/או הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל ,שיגרמו ליצרן ו/או
ליבואן ו/או לחברה ו/או למי מטעמם ו/או לבעלי כלי הרכב ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר
עם מתן שירותי מוסך על-פי ההסכם.
 .21.2מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומכל סעד אחר על-פי הסכם זה או על-פי דין ,החברה תהיה
רשאית לחייב את המוסך והבעלים בפיצוי היצרן ו/או היבואן ו/או החברה ו/או הלקוח (על-פי
העניין) על כל נזק כאמור שנגרם .בכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,רשאית החברה לחייב את
המוסך והבעלים בפיצוי לקוח על כל נזק שנגרם לו כתוצאה ממתן שירותי מוסך שלא על-פי הסכם
זה ו/או על-פי אמות המידה .הפיצוי יכול שיהא בכסף ו/או בביצוע תיקון או טיפול על חשבון מרכז
השירות.
 .21.3ככל שיימצא בביקורת שתיערך על-ידי החברה ו/או היצרן ו/או מי מטעמם ,כי תביעות אחריות או
תביעות הסכמי אחזקה בוצעו שלא על-פי הנהלים של החברה ו/או של היבואן ו/או של היצרן ,תהיה
החברה רשאית לחייב את המוסך והבעלים (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על-פי הסכם זה או
על-פי דין) באחד או יותר מאלה:
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 .21.3.1השבה של סכום הכסף שחברה שילמה למרכז השירות בשל התביעה שבוצעה שלא על-פי
הנהלים האמורים.
 .21.3.2תשלום כל ההוצאות ,כולל קנסות מהיצרן ,שנגרמו לחברה ,בגין אי קיום הנהלים.
 .21.4המוסך והבעלים מתחייבים להודיע לחברה באופן מיידי עם היוודע להם על כל פגם בטיחותי ו/או
חוסר התאמה שהתגלה בחלפים מקוריים או באביזרים מקוריים או בכלי הרכב.
 .21.5המוסך והבעלים מתחייבים ומצהירים שככל שבהוראות הסכם זה ו/או בדין קיימת להם עילת
תביעה כנגד היצרן ו/או היבואן ו/או החברה מוותרים הם באופן בלתי חוזר על כל פיצוי שאינו בגין
נזק ישיר.
 .22ביטחונות
 .22.1ערבות בנקאית
 .22.1.1להבטחת התשלומים שיגיעו לחברה ולהבטחת עמידת המוסך ו/או הבעלים בהתחייבויותיהם
על פי הסכם זה או על-פי התקשרות אחרת שבין החברה לבין מי מהבעלים ו/או מרכז השירות,
יחד ולחוד( ,ובכלל זה ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי כאמור בסעיף  21להסכם זה) ,יפקידו הבעלים
והמוסך בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מקורי ובתוקף ,לטובת החברה
בסכום כפי שייקבע ,מעת לעת ,על-ידי החברה ב"נספח המסחרי" ("הערבות הבנקאית") וזאת
עד  30ימים לפני מועד תחילת מתן שירותי המוסך בהתאם לנוסח "ערבות הבנקאית" שבהסכם
זה.
 .22.1.2הערבות הבנקאית תהא בתוקף החל ממתן שירותי המוסך ו/או תקופת הסכם זה ,על פי המוקדם
ותישאר בתוקף או תחודש מעת לעת ,בכל תקופת ההתקשרות וכן עוד  3חודשים לאחר תום
תקופת ההתקשרות .המוסך והבעלים מתחייבים למסור לחברה ערבות בנקאית מחודשת לא
יאוחר מ 45-יום לפני תום תקופת הערבות הבנקאית ,לפי העניין.
 .22.1.3החברה תהא רשאית להגיש לבנק דרישה לחלט את הערבות הבנקאית דרישה ,כולה או מקצתה,
בהתאם לקבוע בערבות הבנקאית ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב לבעלים ולמרכז השירות,
של  14ימים מראש בכל מקרה של הפרת הסכם זה ,או במקרה שלא נמסרה לה ערבות הבנקאית
החדשה ,לפחות  14ימים טרם פקיעת הערבות הבנקאית הקיימת בידי החברה.
 .22.2שטר חוב  -בנוסף לערבות הבנקאית האמורה בסעיף  22.1להסכם זה ,ולהבטחת קיום כל
התחייבויות הבעלים והמוסך על-פי הסכם זה (ובכלל זה ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי) ו/או בהסכם
התקשרות אחר שבין הצדדים ,הבעלים והמוסך ימציאו לחברה "שטר חוב" ,בגין חבויותיהם על-פי
הסכם זה ,בסכום הקבוע ב"נספח המסחרי" .שטר החוב יהיה בחתימה של המוסך ,הבעלים וכן
בערבות אישית של שני ערבים ראויים וטובים לשביעות רצונה הבלעדי של החברה .הערבים יציגו
בפני החברה אסמכתאות מתאימות בהתאם לדרישת לשמה בדבר חוסנם הפיננסי.
 .22.3המוסך והבעלים מצהירים ומתחייבים להגדיל את הסכום הנקוב ב"ערבות הבנקאית" ו/או ב"שטר
החוב" בכל עת ,על-פי דרישת החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,כי הביטחונות
הנזכרים לעיל אינם מספקים וכן להוסיף בטחונות אחרים ,לרבות שיעבוד מלאי החלפים של מרכז
השירות ו/או ערבות צולבת ,כפי שיקבעו ב"נספח המסחרי" ,הכל במועדים אשר תקצוב החברה
למרכז השירות לעמידתו בתנאי הביטחונות ובהתאם להיקף הפעילות עם מרכז השירות.
 .22.4בנוסף ,ומבלי לגרוע מיתר הסעדים על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ,במקרה של הפרה של הוראה
מהוראות הסכם זה על-ידי מרכז השירות ו/או הבעלים ,תהא החברה רשאית:
 .22.4.1להפסיק את אספקת החלפים והאביזרים למרכז השירות עד לתיקון ההפרה לשביעות רצונה
החברה.
 .22.4.2לשנות את תנאי התשלום הנדרשים ממרכז השירות ב"נספח המסחרי" ,לרבות לדרוש כי
הבעלים ו/או מרכז השירות ישלמו לה על בסיס מזומן.
 .22.5במסגרת הסכם זה יוותרו הערבים על כל טענת הפטר ופטור ,אם וככל שקמה למי מהם ,על-פי כל
דין ,לרבות חוק הערבות ,תשכ"ז ,1967-בקשר עם ערבותם לקיום כל התחייבויותיהם של מרכז
השירות והבעלים על-פי הסכם זה .בנוסף ,יסכימו הערבים לכך כי למעט דרישה בכתב מחברה
שתומצא לבעלים ולמרכז השירות ,ואשר לא תביא לפירעון החוב הנטען של המוסך ו/או הבעלים
כלפיה בתוך  30יום ,החברה לא תהיה מחויבת לנקוט כל צעד מקדמי להוכיח את דרישתה.
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.22.6

יובהר כי הערבות הבנקאית ,הערבות האישית ,הערבות של התאגיד הנפרד וכל בטוחה אחרת
שיעמידו המוסך ו/או הבעלים לטובת החברה תהיינה ניתנות למימוש על-ידי החברה על-פי שיקול
דעתה ,לרבות לעניין סדר הקדימויות במימוש הבטוחות ,וזאת בגין כל חוב או הפרת התחייבות של
הבעלים ו/או המוסך כלפיה.

 .23עדכון נספח מסחרי ,נוהלי עבודה ואמות מידה
 .23.1החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המסחריים (כולם או חלקם) הקבועים "נספח
המסחרי"" ,נוהלי העבודה" וב"אמות מידה" ,בהתאם לשינויים בחוסנו הכלכלי של המוסך
והבעלים ,התייקרויות במחירי יצרנים וספקים ,שינויים בשערי מט"ח ,שינויים מיסויים ,שינויים
משקיים נוספים ,שינויי מדיניות היצרן ו/או יבואן ו/או החברה וכל שינוי אחר אשר לדעת החברה
בר השפעה על האמור.
 .23.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תהיה רשאית לשנות מההנחות הקבועות ב"נספח המסחרי"
ובלבד שהנחה כאמור לא תפחת מהנחת המינימום הנקובה ב"נספח המסחרי" ,מסוגי הבטוחות
ומגובה הבטוחות הנדרשות בנספח המסחרי ,בין היתר בהתאם להיקף הרכישות של מרכז השירות
ובהתאם לשינוי באחד או יותר מהקריטריונים המפורטים בסעיף זה לעיל.
 .23.3ככל החברה תהיה מעוניינת לערוך שינויים בתנאים המסחריים כאמור ,תעדכן החברה את מרכז
השירות בדבר התנאים החדשים.
 .23.4מוסכם בין הצדדים כי התנאים המסחריים החדשים יחליפו את קודמיהם ויהוו חלק בלתי נפרד
מהסכם זה ,אך לא יפחתו מתנאי המינימום הנקובים בנספח המסחרי הקיים.
 .24קיזוז ועיכבון
 .24.1הבעלים והמוסך מסכימים בזאת כי לחברה בלבד תהיה זכות לקזז ,בכל עת ,כל חוב המגיע לחברה
ממי מהבעלים ו/או מהמוסך ,מכל חוב המגיע לבעלים ולמוסך מחברה ,בין אם החובות קצובים
ובין אם לאו ,בין אם הם נובעים מאותה עסקה ובין אם לאו ,וזאת ללא צורך בהודעת קיזוז אלא
בהסתמך על חשבוניות הצדדים.
 .24.2החברה תהיה זכאית לעכב בידה כל סכום כסף המגיע ממנה למי מהבעלים ו/או למוסך עד אשר
תהיה החברה משוכנעת כי מרכז השירות הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי החברה ו/או כלפי
הלקוחות.
 .24.3לבעלים ולמוסך לא תהיה זכות עיכבון על כל נכס השייך לחברה ו/או ללקוחות החברה או אשר
הגיע לידיהם ממנה ,ו/או על כל נכס השייך ליצרן ו/או ליבואן.
 .25מיסים
 .25.1כל צד יישא בתשלומי המיסים החלים עליו על-פי דין ,אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה.
 .25.2כל תשלום שיבוצע מכוח הוראות הסכם זה ישולם בכפוף לניכויי מס במקור או כנגד הצגת פטור
מניכויי מס במקור או כנגד הצגת אישור מאת רואה החשבון של הצד האמור לקבל את התשלום,
לפיו אין התשלום חייב כלל בניכוי מס במקור.
 .26סיום ההסכם:
המוסך והבעלים מצהירים כי תבוא תקופת ההתקשרות לסיומה מיד עם מתן הודעה של החברה על סיום
ההסכם בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
.26.1
.26.2

מעשה או מחדל של מי מהבעלים ו/או של המוסך ,אשר יש בו ,לפי שיקול דעת החברה ,משום מעילה
באמון או ניסיון לכך ,מצד מי מהבעלים ו/או המוסך כלפי החברה;
אם נתקבלה על-ידי המוסך ,או על-ידי מי מהבעלים החלטה בת תוקף על-פירוק מרצון ,או שניתן
כנגד המוסך או מי מהבעלים צו פירוק על-ידי בית משפט ו/או החל כנגד המוסך ו/או הבעלים הליך
במסגרת סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-או אם הוגשה בקשה להסדר נושים לפי הסעיף
האמור אשר לא נדחתה תוך  15ימים מהגשתה או מרכש השירות הפסיק לקיים התחייבויותיו על
פי הסכם זה;
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 .26.3נתמנה למי מהבעלים או למוסך מפרק זמני או קבוע ,או מונה כונס נכסים לאילו מנכסיהם;
 .26.4הוגשה נגד מי מהבעלים או נגד המוסך בקשה לבית המשפט המוסמך למתן צו פירוק או למינוי
מפרק (זמני או קבוע) או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) לחלק מהותי מנכסיו ,והבקשה לא
נדחתה או בוטלה תוך  60ימים ממועד הגשתה ו/או שמרכז השירות הפסיק לקיים התחייבויותיו
על פי הסכם זה;
 .26.5הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסיו של מי מהבעלים או של המוסך ,או בוצעה פעולה של הוצאה
לפועל בקשר לחלק מהותי מנכסיו של מי מהבעלים או של המוסך ,והעיקול או הפעולה לא הוסרו
או בוטלו תוך  30ימים ממועד הטלתם או ביצועם;
 .26.6המוסך ו/או הבעלים הפסיקו לבצע את התחייבויותיהם על פי הסכם זה או חדל מקיום עסקיהם,
או אם קיים חשש סביר לכך או חל שינוי מהותי לרעה בחוסנו הפיננסי של המוסך ו/או הבעלים;
 .26.7מי מהבעלים או המוסך הורשע בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה);
 .26.8הבעלים ו/או המוסך העבירו ו/או הסבו ו/או ניסו להסב זכות מזכויותיהם או חבות מחבויותיהם
על-פי הסכם זה לאחר או לאחרים ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב; "זכות" בסעיף זה לרבות
העברה או מכירה או הענקת המניות במוסך ו/או במי מהבעלים.
 .26.9הפרה של אחד או יותר מהסעיפים המנויים להלן על-ידי מי מהבעלים ו/או על-ידי המוסך (וזאת על
אף האמור בסעיף לעיל) 19 ,18 ,16 ,15 ,13.3 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8.1 ,7.5 ,7.2 ,5 :ו.22 -
 .26.10מועד בו תודיע החברה למוסך ו/או לבעלים כי היא חדלה לשמש כיבואן לכלי הרכב.
 .27תוצאות סיום ההתקשרות:
תם הסכם זה ,הן על פי תנאיו והן בהפרתו ,תבוא על סיומה כל הסכמה ,התחייבות ,הרשאה או היתר
שנתנו החברה ו/או היצרן למי מהבעלים ו/או למרכז השירות ,בין במסמך זה ובין בכל דרך אחרת
מתחייבים הבעלים ו/או המוסך כדלקמן:
.27.1
.27.2

.27.3
.27.4

.27.5

.27.6

.27.7

להשיב לידי החברה כל מסמך ו/או פרסום ו/או מידע ו/או ציוד ו/או רכוש אחר הנושא את סימניה
המסחריים של החברה ,בין אם מרכז השירות שילם עבורם ובין שלא.
התחייבויות הבעלים והמוסך כלפי החברה ו/או היצרן תישארנה בתוקפן ותחייבנה את הבעלים
והמוסך עד מילואן המלא .כמו כן יהיו הבעלים והמוסך אחראים עבור עבודות שבוצעו עד מועד
סיום ההתקשרות ,על-ידם ו/או על-ידי קבלן משנה מטעמם ,וזאת עד לתום תקופת האחריות שהם
חייבים בה כלפי הלקוח בכפוף לכל דין לעניין זה.
עם סיום ההתקשרות יבוטלו כל ההזמנות (בין אם נתקבלו ובין אם לאו) באופן אוטומטי ,אלא אם
הודיע החברה למוסך ו/או לבעלים לבצע את הנקוב בהזמנה אשר ביצוע כבר החל.
הבעלים והמוסך מתחייבים שלא להציג את עצמם כמרכז שירות של החברה ו/או כמרכז שירות
לכלי הרכב של היצרן ,לרבות באמצעי פרסום ,ולהסיר ולהשיב לחברה לאלתר על חשבונו ,כל סימן
זיהוי ,מצג ,שילוט או פרסום המציג אותו כמרכז שירות כאמור והנושא את השם "אופל" וכל סמל
מסחרי או שם מסחרי הרשום או המשמש את היצרן ו/או את היבואן ו/או את החברה (להלן -
הסימנים).
הבעלים והמוסך יפסיק להשתמש לאלתר בכל טופס או נייר המציגים אותו כאמור לעיל ואשר
כוללים כל סימן זיהוי וכל סמל מסחרי או שם מסחרי הרשום או המשמש את החברה ו/או היבואן
ו/או היצרן.
הבעלים והמוסך יחזירו לחברה ,בתום תקופת ההתקשרות ,כל מידע מקצועי וטכני; אמצעי פרסום
ו/או זיהוי; מכשירים לאיתור תקלות; כלי עבודה ומכשור מיוחד; ציוד וכלים (להלן בסעיף זה
"הציוד") שקיבל מהחברה (בתמורה או שלא בתמורה) .החברה תשלם למוסך ו/או הבעלים בתמורה
להחזר הציוד ,בהתאם לקבוע ב"נספח המסחרי".
המוסך והבעלים יספקו לחברה תוך  14ימים מסיום ההסכם רשימה של כל החלפים המקוריים,
האביזרים המקוריים וכלי העבודה המיוחדים המוחזקים על-ידם (להלן בסעיף זה" -הפריטים")
בהתאם להנחיות החברה ו/או היבואן ו/או היצרן .החברה תהיה זכאית לרכוש בחזרה את כל
הפריטים אותם רכש מרכז השירות מחברה במהלך  12החודשים הקלנדאריים הקודמים למועד
סיום ההתקשרות .החברה תעשה כן תוך  45ימים מיום קבלת הרשימה .החברה תהא זכאית לקזז
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.27.8

.27.9

.27.10
.27.11

כל סכום שמרכז השירות חייב לה כנגד תשלום בגין הפריטים .המוסך והבעלים יספקו את הפריטים
לחברה תוך  7ימים מיום שהחברה הפעילה את זכותה לרכוש את הפריטים.
החברה תהא זכאית ,לאחר מתן ההודעה על סיום תקופת ההתקשרות כאמור לעיל ,לפרסם את
עובדת סיום ההתקשרות ובלבד שהדבר יעשה ,ככל הניתן ,באופן אשר אין בו כדי לפגוע במי הבעלים
והמוסך מעבר למתחייב.
למען הסר ספק ,פרסום עובדתי נכון של הסיבה להפסקת ההתקשרות ,ככל שהדבר יידרש על-פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה לשמירת המוניטין ו/או השם הטוב ו/או האינטרסים שלה ו/או
של היבואן ו/או של היצרן ,לא ייחשב כעלול לפגוע במי מהבעלים ו/או במוסך מעבר למתחייב.
כל הסכומים שחייבים הבעלים ו/או המוסך לחברה ,לרבות פיצויים ו/או קנסות בהם חבים הבעלים
ו/או המוסך על פי הסכם זה לחברה ,יעמדו לפירעון מיידי תחת תנאי התשלום הקיימים .החברה
תוכל לקזז סכומים אלה מהסכומים שהיא צריכה לשלם למוסך ו/או הבעלים ,כמפורט בסעיף 24
להסכם זה..
ההוראות הקבועות בהסכם זה לעניין סודיות ,פיצויים ,סמכות שיפוט וכן הוראות השיפוי ימשיכו
לחול גם לאחר סיום הסכם זה.
הבעלים ו/או המוסך מעניקים לחברה בזאת את הזכות להיכנס לחצרי המוסך ו/או הבעלים
ולתפוס ,לקחת את החזקה בכל הסימנים ו/או הפריטים ו/או החלפים ו/או הציוד ו/או בכל נכס של
החברה ,על חשבון המוסך ו/או הבעלים וזאת בלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית החברה ו/או היבואן
ו/או היצרן על פי הסכם זה ו/או הדין.

 .28כללי:
החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ סביר כדי לספק למוסך חלפים ואביזרים מקוריים ,אך לא תהא
.28.1
אחראית לכל איחור ו/או כשל אחר שאינם בשליטתה הישירה.
הצדדים מסכימים כי במקרה של טענה בתום לב מצד מרכז השירות כנגד אחד או יותר מהחיובים
.28.2
המופיעים בדוח מצב החשבון המפורט ,אשר לא תוכרע עד למועד התשלום על-פי תנאי התשלום,
המחלוקת ביחס לחיובים תיושב לכל היותר עד למועד התשלום הבא על-פי תנאי התשלום וזאת
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל .האחריות להבאת המחלוקת
ליישובה מוטלת על מרכז השירות .ככל שיימצא ,לאחר יישוב המחלוקת ,כי סכום כלשהו שולם
לחברה ביתר ,תשיב החברה סכום זה במועד התשלום הקרוב למרכז השירות.
לכל התשלומים שיבצע כל צד להסכם זה לצד האחר עפ"י הוראות הסכם זה יצורף מע"מ כדין ,כנגד
.28.3
המצאת חשבונית מס כדין ,שימסור הצד מקבל התשלום לצד האחר.
הסכם זה מתקן ומחליף כל הסכמה בע"פ ו/או הבנה קודמים בין הצדדים .כל שינוי בהסכם זה יהא
.28.4
תקף אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים בלבד .שום ויתור ,ארכה ,הנחה או שינוי בתנאי תשלום
התמורה על פי הסכם זה לא יהיו בני תוקף אלא אם יעשו בכתב על ידי שני הצדדים להסכם זה.
שום איחור בשימוש בזכויות על ידי צד להסכם זה לא יחשב כויתור ואותו צד יהא רשאי להשתמש
בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד ,הן על פי הסכם זה והן על פי כל דין ,בכל עת שימצא לנכון.
העדר תוקפו ,אי-חוקיותו או כל מניעה אחרת מאכיפתו של איזה מסעיפיו של הסכם זה לא ישליכו
.28.5
בכל צורה שהיא על תוקפם ,חוקיותם או יכולת אכיפתם של יתר סעיפיו של הסכם זה.
כל מחלוקת בין הצדדים לגבי הסכם זה ,לרבות יישומו ופרשנותו ,תהא אך ורק לבית המשפט
.28.6
המוסמך במחוז תל אביב ו/או פתח תקווה ולא לכל בית משפט אחר.

.28.7

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינם כמפורט במבוא להסכם  .מכתב שישלח הדואר רשום יחשב
כנתקבל תוך  7ימים ממועד שיגורו .מכתב שימסר למשרדי אחד הצדדים יחשב כנתקבל תוך יום
עסקים אחד ,בכפוף לקבלת אישור על מסירתו.
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ולראיה באו כל הצדדים על החתום:
__________________________
דוד לובינסקי בע"מ

________________
מוסך

___________________
הבעלים

אישור :
אני _____________ עו"ד של __________ ,ח.פ( ______________ .להלן – המוסך) מאשר כי מר
___________ ת.ז _____________ .וה"ה מר ___________ ת.ז_____________ .אשר חתמו
בפניי על הסכם זה הנם מורשי החתימה של המוסך וחתימתם מחייבת את המוסך לכל דבר וענין.
_______________
,עו"ד
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תצהיר בעלים
אני הח"מ ת.ז ____________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 .1בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן –
חוק עסקאות גופים ציבוריים) .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .2אני בעל מניות ב_______________________ (להלן – המוסך).
(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה ,והכל בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).
( )

הנני מצהיר כי אני והמוסך לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א( 1991-להלן-
חוק עובדים זרים) או חוק שכר מינימום,ה תשמ"ז( 1987-להלן-חוק שכר המינימום) עד למועד האחרון
להגשת הצעה זו (להלן-מועד ההתקשרות).

( )

הנני מצהיר כי אני והמוסך הורשעו בפסק דין ביותר משני עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק מינימום
וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההתקשרות.

( )

הנני מצהיר כי אני והמוסך הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר
מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה עד למועד התקשרות.

 .3הנני מצהיר כי אינני מעורב בפעילות שיש בה כדי לפגוע בקידום ענייניו של מרכז השירות ,ו/או שיש בה כדי לפגוע
בעמידתו של מרכז השירות במלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,וזאת על הצד הטוב ביותר.
 .4הנני מתחייב שלא להיות מעורבים בפעילות כאמור לאורך כל תקופת ההתקשרות.
 .5קראתי את מסמך אמות המידה (נספח א' להסכם זה) והבינתי את האמור בו.
 .6הנני מצהיר כי הבאתי לידיעת החברה ,בכתב ,כל מידע מהותי המתייחס אלי (או למי מהם) ,לנכסי ו/או
להתקשרויות ,או שיש לו השפעה עליהם ,העשוי להיות רלבנטי לחברה לצורך ההתקשרות בהסכם זה.
 .7הנני מצהיר כי לא ידוע לי על קיומו של מידע מהותי נוסף ,ואין בידי מידע מהותי נוסף ,אשר עשוי להשפיע על
התקשרות החברה בהסכם זה ,מלבד המידע שהובא לידיעתם.
 .8מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מצהיר כי הבאתי לידיעת החברה ,בכתב ,כל מידע בדבר פעילות או מעורבות
שלי עם כל גורם הפועל בענף הרכב (למעט מידע הנוגע לזיהוים של ספקים של מוצרי תעבורה חליפיים עמם
התקשר מרכז השירות).
 .9הנני מצהיר כי התקבלו כל ההחלטות הנחוצות על-פי דין ועל-פי מסמכי ההתאגדות שלהם המסמיכות אותם
להתקשר בהסכם זה ולהוציאו אל הפועל ,ולא נדרשת הסכמתו של אדם או גורם נוסף כלשהו לצורך התקשרות
המוסך בהסכם זה ו/או לצורך קיום התחייבויות על-פיו.
 .10הנני מצהיר כי לא המוסך ולא אני הורשעתי במשך  5השנים האחרונות בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה)
ואין נגד מי מהם הליכים תלויים בגין עבירות הונאה ,עיוות דין ,הסתרת מידע ,או עבירות אחרות שיש עימן קלון.
 .11הנני מצהיר ומאשר כי אין בכל בדיקה שביצעה החברה טרם החתימה על הסכם זה כדי לגרוע ממצג והתחייבות
בהתאם להסכם זה.
 .12הנני מצהיר כי ידוע לי כי כל ההשקעות שבוצעו או יבוצעו בהקמת ו/או בשיפוץ מרכז השירות ובכל הקשור
להסכם זה על מנת לעמוד בתנאי הסכם זה ,על נספחיו ,יהיו על חשבון המוסך בלבד .החברה לא תישא באחריות
17

כלשהי להשקעות אלה ולא נהיה זכאים להשבה כלשהי בגינם בכל מקרה שהוא ,לרבות בגין הפסקת ההתקשרות
בהסכם זה מכל עילה שהיא.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________

__________

חתימה

תאריך

אישור
אני הח"מ ,_________ ,עו"ד מאשרת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב __________
בישוב/עיר ______ מר/גב' _________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ____________ המוכרת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן ,חתם/ה
בפני על התצהיר דלעיל.

_____________
חתימה וחותמת

__________
תאריך
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זכויות קניין הרוחני של היצרן
Trademark

Class

Appl. No.

Reg. No.

AGILA

12

229002

AMPERA

12

222035

AMPERA

27

222034

AMPERA

28

222033

ANTARA

12

229006

ASTRA

12

83653

83653

ASTRA GTC

12

166912

166912

COMBO

12

114694

114694

CORSA

12

53482

53482

COSMO

12

161883

161883

EASYTRONIC

12

190817

190817

ECOTEC

12

190818

190818

ENJOY

12

161884

161884

ESSENTIA

12

161882

161882

FLEX-FIX

12

191672

191672

FlexFloor

12

224916

FLEXSPACE (SPECIAL FORM)

12

158730

158730

INSIGNIA

12

206121

206121

MOVANO

12

229005

OPEL

12

12638

12638

OPEL

37

58607

58607

OPEL LOGO V

12

225431

TWINTOP

12

168096

168096

VECTRA

12

67908

67908

VIVARO

12

229004

ZAFIRA

12

229003

A. Domain names registered or applied for in Israel
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opel.co.il
opelisrael.com
opel-israel.com
antara.co.il
corsa.co.il
insignia.co.il
meriva.co.il
opel-antara.co.il
opel-corsa.co.il
opel-insignia.co.il
opel-astra.co.il
opel-meriva.co.il
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נספח ד' – התחייבות מנהל שאינו בעלים
הח"מ ,המשמש כמנהל מרכז השירות ,שהינו צד להסכם למתן הרשאה למרכז שירות לכלי רכב מתוצרת
אופל שנחתם ביום ______ בין דוד לובינסקי בע"מ לבין ______ ולבין ______("הסכם ההרשאה"),
מתחייב בזאת כדלקמן:
.1

לעמוד בכל הדרישות המופיעות ב"אמות המידה" ו"נהלי העבודה" המצורפים כנספח להסכם
ההרשאה ,והנוגעות לניהול מרכז שירות מטעם החברה  ,היבואן והיצרן.

.2

להקדיש את כל זמני ומרצי לביצוע עבודתי כמנהל מרכז שירות ,לשם קידום טובתו של מרכז
השירות ,ניהולו על הצד הטוב ביותר ,והבטחת עמידתו של מרכז השירות במלוא התחייבויותיו כלפי
החברה ,היבואן והיצרן על-פי הסכם ההרשאה ,והכל על הצד הטוב ביותר.

.3

לא להעניק כל שירות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ולא לעסוק בכל עיסוק נוסף שיש בו כדי לפגוע
ביכולתי לנהל את מרכז השירות על-פי הנדרש.

שם המנהל

חתימת המנהל
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תאריך

התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות
הח"מ ________ ח.פ( __________ .להלן -המתחייבת ) ו/או כל חברה אשר בבעלותה ו/או בניהולה ו/או עובדיה ו/או המועסקים
בה ו/או הקשורים עימה ו/או מי מטעמה ,בין במישרין ובין בעקיפין מתחייבת בזאת כלפי דוד לובינסקי בע"מ ח.פ 510515752 .ו/או
חברת בת ו/או מי מטעמה (להלן – החברה) ,כדלקמן:

.1
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

סודיות:
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או גוף כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין זולת האנשים הנוטלים חלק
במייזם ו/או בעבודה משותפת ו/או בפעילות משותפת ו/או בשיווק כל מידע ,רישום ,שרטוט ,תוכנית ,מפרט ,מסמך עיוני,
מדעי או מעשי ,בין בכתב ובין בעל פה ,הקשור באופן עבודה ,ביצוע עבודה פעילות החברה ,תכניות עסקיות רשימת
לקוחותיה ,מנוייה וספקיה ,ובכלל כל מידע הקשור בחברה לרבות תמחירים ,רווחים ,פירוט מוצרים ,עלויות ,תקציבים,
מחזורים כספיים ,שכר עובדים וכל פרט ו/או נתון הקשור בהתנהלות ובניהול החברה (להלן" :המידע").
במשך תקופת ההתקשרות עם החברה ובכל מועד לאחר הפסקתם מכל סיבה שהיא ,ישמר המידע בסודיות מוחלטת
והשימוש בו יהיה ע"פ הוראות הסכם זה בלבד וכן תנקוט המתחייבת בכל האמצעים המתאימים על מנת למנוע את גילוייו
הבלתי מורשה ,לרבות על ידי מי מטעמה ו/או צד שלישי אחר ,בין במישרין ובין בעקיפין.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המתחייבת לא תעביר ו/או תגלה ו/או תעשה כל שימוש במידע ו/או בידע של החברה
ו/או אודותיה אשר הגיעו לידיעתה במסגרת ההתקשרות עם החברה ,בין שהינו נחלת הכלל ובין אם לאו ,המתחייבת
תשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור לע סקי וענייני החברה ,מחקריה ,מדיניותה וקשריה העסקיים ולא לפגוע בדרך
כלשהי במוניטין החברה ו/או מי ממוצריה ו/או מי מעובדיה ובכלל זה:
לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע  -שכפול ,חיקוי בנייה ,הפעלה ,העתקה,
ג1 .
צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת.
לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
ג2.
להגביל את הגישה למידע אך ורק למי שמורשה לכך על ידי החברה.
ג3.
להחזיר לחברה את כל המידע והעתקיו מכל מין וסוג שהוא ,מיד עם סיום המחקר /הייעוץ ו/או הפעילות.
ג4.
בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו ,המתחייבת תודיע על כך מיידית לחברה.
ג5.
לא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע בעניין החברה ,אופן פעילותה ודרכי פעילותה.
ג6.
לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמה ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי
ג7.
לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.
האמור בסעיף  1לעיל לא יחול בכל אחת מהנסיבות הבאות:
המידע היה בידיעתה וברשותה לפני מסירתו לה ע"י החברה.
ד1.
המידע הפך להיות נחלת הכלל בדרך של פרסום או בדרך אחרת ,אך למעט פרסום או גילוי שהם תוצאה מהפרת
ד2.
התחייבויותיה או מי מטעמה.
המידע הגיע לידיה ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.
ד.3.
המתחייבת חויבה לגלות את המידע עפ"י דין לגוף כלשהו.
ד4.
המתחייבת מתחייבת להגביל את המידע אך ורק לעובדי המתחייבת ,המנויים ברשימה מטה ואשר חתמו עליה.

.2

אי תחרות:

א.

המתחייבת תהיה מנועה במשך  12חודשים מתום תקופת ההסכם מלעסוק ,בין ישירות ו/או בין בעקיפין ו/או בין באמצעות
אחרים ,בייצור ו/או במכירה ו/או שיווק מוצרים זהים ו/או דומים שבתחום עיסוקי החברה ו/או לא תעמוד בקשר עסקי
ו/או מסחרי ו/או כלכלי אחר עם ספק ,יצרן ,יבואן ,יצואן ,לקוח ,אשר עימם עמדה ו/או תעמוד החברה בקשר בתחום
עסקיה ו/או לא תעסוק ו/או לא תיתן שירות בתחום דומה לתחום עיסוקי החברה ו/או בתחום העלול להעמידה בניגוד
אינטרסים ו/או יחסי תחרות עם החברה ,בין בעצמה ובין באמצעות אחר ו/או על ידי מתן ייעוץ לגורם שלישי שהוא.
המתחייבת מצהירה כי "תחום" כאמור בס"ק א' לעיל יהא לרבות כל תחום אשר מבוסס בעיקרו על עקרונות ו/או שיטות,
חידושים טכנולוגיים ו/או מוצרים ו/או מדיניות ו/או קשרים עסקיים עם צד שלישי שהוא אשר פיתחו ויוצרו על ידי
החברה ומי מטעמה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקביעה בדבר קיום יח סים דומים או יחסי תחרות או ניגוד אינטרסים תהא מסורה
באופן בלעדי לשיקול דעת החברה.

.3

קניין רוחני :

א.

המתחייבת מצהירה במפורש כי החברה היא לבדה בעלת כל הזכויות בכל ידע ומידע שהצטבר ו/או יצטבר בידה ו/או בידי
החברה ,בין שהושג ו/או יושג על ידיה ו/או באמצעותה במשך קיום ההתקשרות עם החברה ,ובין בכל עת ובכל דרך אחרת
שהיא ,לרבות זכויות יוצרים בכל פטנט ,מדגם ,סימן מסחר ,שיטת עבודה ,קשר מסחרי עסקי עם צד שלישי שהוא ,שיפור
ופיתוח במיכון ,בשירות ובמוצר מוגמר ו/או בתהליך אשר בידיעת ו/או ברשות החברה ו/או אשר הוכנו ו/או נוצרו ו/או
הומצאו על ידי החברה ו/או באמצעות המתחייבת ו/או מי מטעמה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במועד שלפני חתימת הסכם
זה ובכל עת לאחריו.

ב.
ג.
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ב.

המתחייבת מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה רשאית להכניס שינוי ו/או לתקן ו/או לעשות כל שימוש מכל סוג ומין שהוא
בכל דבר ועניין הקשור בזכויות החברה כאמור בס"ק א' לעיל בניגוד למטרות ולהנחיות החברה.

.4

התמורה :

א.

המתחייבת מצהירה ומאשרת בזה כי התמורה בגין התחייבויותיה עפ"י הסכם זה שולמה לה במלואה על ידי החברה ו/או
בדרך אחרת במסגרת קשריה עם החברה ,עד ליום חתימת הסכם זה ,וכי הינה מבינה ומודעת להתחייבויותיה עפ"י הסכם
זה וכל דבר ועניין הנובע הימנו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המתחייבת מצהירה כי מעבר לתמורה שקיבלה מאת החברה כאמור בס"ק א' אין לה
ולא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות מכל סוג ומין שהוא בכל דבר ועניין הקשור והכרוך
בהתחייבויותיה עפ"י הסכם זה במועד שלפני חתימתו בכל עת לאחריו.

.5

השבה:

ב.

א.
ב.

.6

עם הפסקת קשרי החברה למול המתחייבת ו/או פקיעתם ו/או סיומם מכל סיבה שהיא ,המתחייבת מתחייבת להשיב
לידיה החברה כל תוכנית יצור ,מפרט טכני ,מסמך ,נוסחה ,תרשים ,דו"ח ,קטלוג ,שרטוט וכל מידע ו/או ידע ו/או פרט
אחר שהגיעו לרשותה ו/או שבהחזקתה במהלך קשריה עם החברה.
המתחייבת מתחיבת למסור לחברה תצהיר חתום על ידי מנהליה ,כי לא נותר בידיה כל עותק ו/או חלק מהמידע.

הפרה ופיצויים:

המתחייבת מצהירה כי במידה ותפר ו/או לא תקיים היא ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה תנאי מתנאי התחייבויותיה הכלולים
בהסכם זה ,תהא החברה זכאית הימנה לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בלא להוכיח כל נזק בסכום השווה בש"ח ל –
__________ $דולר ארה"ב ,צמוד לשינויי מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביחס למדד
הידוע בעת חתימת הסכם זה ,זאת מבלי לפגוע בזכות החברה לסיים את קשריה עם המתחייבת ו/או לתבוע אותה על כל נזק שנגרם
לה ו/או שיגרם לה עקב ההפרה ו/או אי הקיום כנ"ל ו/או לקבל כל סעד ו/או תרופה אחרים על פי כל דין.

.7

מקום השיפוט:

מקום השיפוט הבלעדי בקשר לכל הליך משפטי הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו יהא אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל
אביב ו/או פתח תקווה.

.8

תוקף ההתחייבות:

תוקפה של התחייבות זו הינה לתקופה של  10שנים.

.8

הודעות וכתובות:

הודעות אשר תשלחנה על ידי צד למשנהו לפי הכתובות אשר במבוא להסכם זה תחשבנה כאילו נתקבלו לאחר  72שעות מרגע שליחתן
אם נשלחו בדואר רשום.
______________________
המתחייבת חתימה  +חותמת

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי כתב זה נחתם על ידי ________________ אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז.
____ ___________ ,וכי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה הינו מוסמך לחתום בשם חברת ______________ וכי חתימתו
מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
________________________
 ,עו"ד
אני הח"מ מתחייב בזאת לנהוג ע"פ כתב התחייבות זה:
.1
.2

שם  _____________ :ת.ז____________ .
שם  _____________ :ת.ז____________ .
תאריך_________:
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נספח י' -אישור עריכת הביטוח
לכבוד
דוד לובינסקי בע"מ ח.פ/ 510515752 .או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות (להלן ביחד ולחוד:
"החברה")
א.ג.נ,.
הנדון:

.1

.2
.3
.4

.5

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
_______________________ (להלן" :המוסך") ו_____________________ (להלן  -הבעלים)בקשר
עם התחייבות המוסך לשמש כמרכז שירות מטעם החברה למתן שירות טיפולים ותיקונים לכלי רכב
וכן כל השירותים הנלווים הכל כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין המוסך (להלן" :ההסכם" או
"השירותים") ב_________________ (להלן":המתחם") ,וזאת לתקופה המתחילה ביום __________
והמסתיימת ביום_________ (להלן" :תקופת הביטוח") כמפורט להלן:

ביטוח "אש מורחב" לכיסוי תכולת האתר ,כלי הרכב כמלאי (ובלבד שסכום הביטוח עבור כלי הרכב לא
ייפחת מסך של __________________  )₪וכן כל רכוש ו/או ציוד אחר המשרת את האתר אשר בבעלותו
או באחריותו של המוסך בערך כינון כנגד אבדן או נזק עקב אש ,עשן ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה
וסופה ,שטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ( ,)IMPACTפגיעה ע"י כלי טיס ,שביתות,
פרעות ,נזק בזדון וכן פריצה וגניבה .הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ,עובדיו,
אורחיו והבאים מטעמו ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
המוטב לתגמולי הביטוח במקרה נזק לכלי הרכב מטעם החברה תהיה דוד לובינסקי בע"מ בקביעה בלתי
חוזרת.
ביטוח נזק תוצאתי עקב נזק לאתר ו/או לרכוש המפורט בסעיף  1לעיל מסיכון המפורט בסעיף  1לעיל,
לתקופת שיפוי שלא תפחת מ –  12חודשים .ביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף
כלפי החברה והפועלים מטעמו .סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ביטוח "סחר רכב" הכולל ביטוח חובה ,צד ג' ומקיף ע"ש המוסך והפועלים מטעמו לצורך תנועת הרכבים.
פרק ביטוח צד שלישי לא יפחת מסך של  ₪ 1,000,000ופרק ביטוח נזק עצמי לכלי רכב לא יפחת מסך של
 .₪ 500,000שם המבוטח בביטוחים אלו יורחב במפורש לכלול גם את החברה.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (לעסקו של המוסך) לכיסוי אחריות המוסך על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה) ,בגבולות אחריות בסך
של  ₪ 2,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת
מאש  ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה מכל דבר
מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
נזקי רכוש לצד שלישי מעל למכוסה תחת הפוליסה הספציפית לביטוח רכב ,נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב
שאין חובה לבטחם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות את החברה
בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המוסך ו/או מי מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .רכוש החברה
לצורך ביטוח זה ,ייחשב כרכוש צד שלישי.
ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של המוסך על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים ,תש"ם 1980-כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במתן השירותים ,בגין פגיעה
גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,בגבולות אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע,
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק ,פתיונות
ורעלים ,שעות עבודה ,העסקת נוער וכן בדבר חבות המוסך כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה
וייחשב למעבידם) .הביטוח מורחב לבטח את החברה היה ונטען כי הינו נושא בחובות מעביד כלפי מי
מעובדי המוסך.

 .6ביטוח חבות בעלי מוסכים המבטח את חבות המוסך בגין:
א.

נזק מכל סוג הנגרם לכלי רכב בעת היותם באחריותו של המוסך וכל הפועלים מטעמו.

ב.

נזק מכל סוג הנגרם לכלי רכב ו/או לצד ג' כלשהו עקב שרות לקוי ו/או מוצר לקוי לאחר שכלי הרכב
חדלו להיות בחזקתו של המוסך.

ג.

פגיעה אבדן או נזק הנגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם וגוף כלשהוא (מבלי לגרוע מכלליות האמור
לרבות החברה ,עובדיו ולקוחות החברה) בקשר לפעילות המוסך.
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הביטוח כאמור הינו בגבולות אחריות שלא ייפחת מסך של ( ₪ 1,000,000מיליון שקלים חדשים) בגין אירוע
אחד ובסה"כ במשך תקופת ביטוח שנתית.
הביטוח כאמור לא כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי .בנוסף הביטוח לא כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מפגיעה או נזק עקב
פריצה ,גניבה או ניסיון לכך .מוסכם בזה כי לעניין חבות הנובעת מפגיעה או נזק מנסיעה ברכב תחל פוליסה
זו מעבר לפוליסה לביטוח צד שלישי רכוש (סחר כלי רכב) הנערכת בהתאם לאמור בסעיף  4להלן.
הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המוסך והפועלים מטעמו ,זאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .למען הסר ספק,
מובהר בזה כי ביטוח זה אינו חל על חבות אשר חובה לבטחה על פי דין.
כללי

.1
.2
.3
.4

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ,עובדיו ,אורחיו והבאים מטעמו
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הפרת תנאי הפוליסות על ידי המוסך בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.
הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה
מראש של  30יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

(חתימת
המבטח)

(שם החותם)

(חותמת
המבטח)

25

(תפקיד
החותם)

שטר חוב
ביום ___ בחודש ______ שנת ___( 20להלן" :מועד התשלום הראוי") ,אני מתחייב לשלם נגד שטר זה ל דוד לובינסקי בע"מ
ח.פ( 510515752 .להלן" :הנפרע/ת") סך ____________ שקלים חדשים (להלן" :סכום השטר") בתוספת "הצמדה למדד"
וריבית כמפורט להלן ,כשהתמורה לשטר זה קיבלנו בהחכרת רכב.
(לעיל ולהלן" :תוספת הצמדה וריבית") שיתווספו לסכום השטר החל ממועד התשלום הראוי ועד לתאריך הפירעון בפועל של מלוא
סכום השטר בתוספת ההצמדה והריבית.
לביטויים הבאים תהא המשמעות כמפורט להלן:
(א)

(" )1מדד" -

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(" )2מדד הבסיס"  -המדד הידוע במועד התשלום הראוי.
(" )3המדד החדש"  -המדד האחרון שיהיה ידוע ביום התשלום בפועל.
(" )4הצמדה למדד"  -אם ביום פי רעונו בפועל של שטר זה יהיה "המדד החדש" גבוה מ"מדד הבסיס" ,אשלם את סכום
השטר כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת מדד הבסיס אולם אם המדד החדש
יהיה נמוך ממדד הבסיס אשלם שטר זה בסכומו הנקוב.
(ב)

"ריבית" -

ריבית בשיעור חודשי של  1%אשר תיווסף לסכום השטר ולהפרשי ההצמדה למדד.

האוחז בשטר זה פטור מהחובה להציגו לפירעון ו/או מלשלוח אלי הודעת אי כיבוד/חילול; התחייבותנו עפ"י השטר לא תיפגע ולא
תופחת אם הנפרעת או האוחז בשטר ייתן ארכה או הנחות או פטורים כלשהם לאחד החותמים כעושי השטר (אם השטר נעשה ע"י
יותר מאדם אחד) ו/או לערבים או למי מהם:
מקום הוצאת השטר________ :
מקום התשלום:

______________

פרטי וחתימת עושה השטר בחבות ביחד ולחוד
חתימה ______________________ .1

________________ .2

פרטי עושה השטר.1 :

_______ .2

תעודת זהות. .1 :

. .2
_

כתובת.1 :

.
__.

,_______________ .2

טל ________ :עבודה_____________ :
ערבות

אוואל

אנו החתומים מטה ,ערבים בזה ,בערבות אוואל ,ביחד ולחוד ,לתשלום שטר החוב שלעיל ע"י עושי/עושה השטר ,ומסכימים בזה
כי כל הודעה ו/או דרישה שתישלח אלינו בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בסמוך לחתימתנו שלהלן ,תיחשב ככזו שהגיעה
ונמסרה לידינו  72שעות לאחר הישלחה כאמור; אנו מוותרים בזה ,ביחד ולחוד ,על כל חובותיו של האוחז כלפינו ובכלל זה גם
לענין פנייה מוקדמת שלו בדרישת תשלום לעושי/עושה השטר לפני פנייתו בדרישת תשלום אלינו; כמו כן ערבותנו לא תיפגע ולא
תופחת אם הנפרעת או האוחז בשטר יתן ארכה או הנחות או פטורים כלשהם לאחד החותמים על השטר כעושי השטר ו/או לאחד
הערבים;
ערב מס' 1

ערב מס' 2

שם הערב ______________ :ת"ז ____________

שם הערב _____________ :ת"ז ________________

כתובת הערב___________________________ :

כתובת הערב_______________________________ :

טלפון( :ב) ___________ (ע) ________________

טלפון( :ב) ___________ (ע) ____________________

חתימת הערב___________________________ :

חתימת הערב_______________________________ :

אני ___________ ,ת.ז ___________ .מצהיר כי ביום __________ מר/גב' ______________  ,ת.ז.
____________ ומר/גב' ________________ ,ת.ז ,____________ .ומר/גב' ________________ ת.ז.
_____________ חתמו על שטר זה בפניי ,לאחר שהציגו בפי תעודה מזהה,

________________________
חתימה
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ע ר ב ו ת (בלתי מוגבלת)
להסכם בין דוד לובינסקי בע"מ ולבין________ שנחתם ביום _______________ .

אנו הח"מ

 ______________ .1ת"ז ___________

ו-

 ______________ .2ת"ז ___________

ערבים ביחד ולחוד בערבות אישית באופן בלתי חוזר ללא הגבלה בסכום למילוי כל התחייבויות המוסך ו/או
הבעלים ,המפורטות בסכם זה ,בין חובות והתחייבויות קיימות ובין עתידיות ,כספיות ו/או אחרות והננו מוותרים
בזאת מראש על דרישה האמורה בסע'  8לחוק הערבות תשכ"ז .1967
ערבותנו זו הינה עצמאית מחיוביו של המוסך והבעלים ובלתי תלויה בהם ו/או בתוקפם.
ערבותנו זו תחול ללא סייג גם אם המוסך והבעלים מאיזו סיבה שהיא לא יהיה חייב לקיים את חיוביו כולם ו/או
מקצתם  ,ערבותנו זו תחול גם אם יחולו שינויים לרבות שינוים יסודיים.

_______________

________________

חתימת עו"ד

שם עו"ד
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נספח מסחרי
.1

מרכז השירות יהיה זכאי להנחה __________ ממחיר המחירון לצרכן (ס'  14.1להסכם).

.2

מוסכם כי ההנחה לא תפחת מ ______________ ממחיר מחירון לצרכן בכל תקופת ההסכם (ס' 23.2
להסכם).

.3

מחיר שעת עבודה הינו _______  ₪לעבודה שאושרה במסגרת אחריות.

.4

מחיר שעת עבודה הינו _______  ₪לעבודה שאושרה במסגרת הסכם אחזקה.

.5

החברה תהא זכאית להנחה ממרכז השירות בגין חלפים שהוחלפו באחריות היצרן של __________ ממחיר
המחירון לצרכן.

.6

מרכז השירות ישלם את התמורה המגיעה לחברה בתנאי שוטף  _______ +יום.

.7

החברה תשלם למרכז השירות את התמורה המגיעה למרכז השירות בתנאי שוטף  ___________ +יום.

.8

מרכז השירות יעמיד ערבות בנקאית בסך של _____________ . ₪

.9

מרכז השירות ימשוך שטר חוב בסך של _____________________ . ₪

_______________

________________
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