בס"ד

תאריך ________________
מס' לקוח בהנהח"ש ________________
מילניום מרקטינג אינטרטרייד ) (1999בע"מ
הסכם התקשרות עם לקוח
וערבות לביצוע התשלום עבור רכישות הלקוח
)נא למלא ההסכם בעט דיו כחול(
.1

שם הלקוח ) __________________________________________________ :נא לציין שם רשמי מלא(.

.2

כתובת הלקוח :רח' __________________ מס' ______ עיר _______________ מיקוד _____________

.3

מס' טלפון ______________________________ :מס' פקס________________________________ :

.4

________________________________________________________________________ E-mail:

.5

שם החברה או העסק )כאשר הוא שונה משם הלקוח הרשמי(__________________________________ :

.6

הלקוח הוא חברה בע"מ  /עסק יחיד  /שותפות  /אחר – ציין ________ :הלקוח חלק מרשת סניפים_______ :

 .7מס' עוסק מורשה במע"מ __________________ :מס' רישום במס הכנסה )אם שונה( ____________ :
 .8פרטים של בעלי העסק  /בעלי המניות  /ערבים:
א .שם פרטי ומשפחה __________________ :ת.ז _________________ :.טל' נייד_________________ :
כתובת פרטית___________________________________________________________________ :
ב .שם פרטי ומשפחה __________________ :ת.ז _________________ :.טל' נייד_________________ :
כתובת פרטית___________________________________________________________________ :
 .9פרטי בנק הלקוח :א .בנק _________________ סניף ______________ מס' חשבון ________________
ב .בנק _________________ סניף ______________ מס' חשבון ________________
 .10בעלי העסק ו/או הערבים ,בחתימתם האישית על הסכם זה ,מתחייבים באופן אישי ,ביחד ולחוד ובערבות הדדית ביניהם,
וערבים ללא הגבלת זמן וסכום לסילוקם המלא של כל הסכומים והתשלומים מכל סוג שהוא המגיעים ו/או שיגיעו ל"מילניום
מרקטינג אינטרטרייד ) (1999בע"מ" )להלן" :מילניום"( מאת הלקוח .חתימתם האישית של בעלי העסק ו/או הערבים על הסכם
זה תחשב כהסכמתם לתנאי הערבות האישית ,כאמור בהסכם זה ,ומהווה תנאי לכניסתו של הסכם זה לתוקף.
" .11מילניום" תהא רשאית לדרוש מבעלי העסק ו/או הערבים את סילוק הסכומים המובטחים במלואם או בחלקם ,בבת אחת
או בחלקים ,לפי בחירתה ,ומבלי שתהיה חייבת לדרשם תחילה מן הלקוח.
 .12הלקוח ובעלי העסק ו/או הערבים מסכימים כי הרישומים בספרי החשבונות של "מילניום" יהוו ראיה חלוטה באשר
לאספקת הסחורה בפועל ללקוח ,לרבות כמויות ,מחירים ומועדי אספקה ,ולהוכחת חובו של הלקוח ו/או חובם האישי של בעלי
העסק ו/או הערבים מכוח ערבותם האישית כאמור לעיל.
 .13א .ללקוח שמורה זכות הערעור על כל חיוב וזאת בתוך  7ימים מיום קבלת הסחורה .לאחר אותו מועד לא ישמע הלקוח בכל
טענה שהיא לגבי כל חיוב ,חשבונית מס או תעודת משלוח.
ב" .מילניום" תהא רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי הסכם זה ,לרבות מכוח התחייבותם האישית
של בעלי העסק ו/או הערבים ,כאמור בסעיף  11לעיל ,לצד שלישי כל שהוא ,וזאת מבלי ליטול לשם כך את רשות הלקוח ו/או
בעלי העסק ו/או הערבים.
 .14בכל מקרה של מחלוקת בקשר להסכם זה ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו סמכות השיפוט הייחודית לרבות
בקשר לתקפותו ופרשנותו .על אף האמור לעיל" ,מילניום" תהא רשאית להגיש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כל תובענה נגד
הלקוח ו/או בעלי העסק ו/או הערבים בכל בית משפט מוסמך אחר.
 .15אישור בדבר משלוח המסמכים הרלוונטיים ללקוח ו/או למי מבעלי העסק ו/או למי מהערבים לכתובותיהם האמורות לעיל
בדואר רשום ו/או בפקס בצרוף אישור משלוח ,יהווה ראיה חלוטה למסירתם של המסמכים לידי הלקוח ו/או מי מבעלי העסק
ו/או מי מהערבים ,לפי העניין ,בחלוף  72שעות מעת המשלוח.
 .16ערבות זו תחול גם על כל חברה/עסק אחר/ת שחברה/עסק זו/זה באה/בא תחתיה ו/או שיקימו בעלי המניות/העסק
החתומים מטה אשר סחרו ו/או יסחרו עם מילניום.
____________
מחירון_______________ :
 .17אובליגו_______________________ :

תנאי תשלום שסוכמו________________ :
ערבות בנקאית_____________________ :
שטר חוב_________________________ :
נתונים נמסרו ע"י___________________ :
חתימת מ.כספים לאישור_____________ :
חתימת מנכ"ל לאישור_____________ :
נבדק ואושר ב________________ :BDI-

שם סוכן ______________ :אפיון לקוח____________ :

שם בעלי העסק/מניות/ערב___________ __________ :
חתימת בעלי העסק/מניות/ערב_________ _________ :
)ללא חותמת!!!(

רח' שארית ישראל  37תל אביב  68165טל .רב קווי 03-5181558 :פקס03-6810224 :

