לקוח נכבד לאחר שקראת את הח"מ,אבקש לחתום ולשלוח בחזרה
גובה להנפות או סל אדם
  20מטר
מנוף זרוע  +סל אדם ,עד

נא לציין שם מלא  +מספר מזהה של הלקוח )ח.פ/ע.מ/ת.ז(
שם המזמין:
כתובת למשלוח חשבונית
איש קשר לתיאום
טלפון נייד

טלפון משרד
עיר/רחוב/מספר
כתובת ביצוע העבודה
תאריך הזמנת עבודה מבוקש
לתשומת לבך ,שעת ההזמנה הנה ,השעה בה מתייצב המנוף לעבודה באתר הלקוח .במידה
והשעה המבוקשת היא במחצית השעה ,יש לציין זאת בשדה הערות בהמשך.
שים לב! .לא יתקבלו טענות בדבר הפסקת העבודה במידה והעבודה תיגרר לשעות החושך.
לתשומת לבך! השעות המבוקשות הנם על תנאי,וכפופות לאילוצי נותן השירות.השעה המבוקשת
תאושר סופית בערב לפני.
שעת הזמנה מבוקשת
התעריפים המוצעים הינם תעריפי בסיס להשכרת מנוף אדם .מחיר הסופי יקבע רק לאחר אימות
הנתונים של הלקוח באתר ביצוע העבודה .להתניות והגבלות נא עיין בסעיף " תנאים והגבלות".
)*( המחיר ליומית מוגבל עד  10שעות עבודה .המחירים אינם כוללים מע"מ.
תעריפים

השכרה עד  1שעה   600ש"ח
השכרה עד  2שעות   1,000ש"ח
השכרה עד  3שעות   1,300ש"ח
השכרה עד  4שעות   1,500ש"ח
השכרה עד  5שעות   1,700ש"ח)*( השכרה יום עבודה   2,800ש"ח

)לשימוש משרדי( לאחר שליחת טופס בקשת הצעת המחיר טל מנופים יאשר את שעת ההזמנה,
מועדה והצעת המחיר הסופית )ללא מע"מ( לביצוע ההזמנה .טופס זה יהפוך להזמנה מחייבת
לאחר חתימתך על גבי ההצעה המאושרת ושליחתה למיל או לפקס המופיע בתחתית הצעת
המחיר.
מחיר ביצוע העבודה ,שעת ביצוע ומיקום
אני הח"מ מאשר בזאת את ביצוע הזמנת העבודה בכפוף להצעת המחיר שאושרה ע"י טל מנופים.
קראתי והבנתי את התנאים וההגבלות הרשומים בטופס ואני מאשר אותם בחתימתי.

חתימת הלקוח

תנאים והגבלות:
 (1המחירים אינם כוללים מע"מ,למחיר יתווסף מע"מ כחוק,
 (2המחירים הינם מחירי בסיס,והמחיר הסופי יקבע בהתאם להגבלות ולתנאים בשטח.
 (3השכרת המשאית כוללת נהג מנופאי.
 (4מועד תחילת החיוב הינו מרגע הגעת המשאית לאתר המוזמן ,ועד לתום העבודה,
 (5כל עיכוב ,הפסקה,או משקל שאינו תואם את המוזמן,שנגרמו ע"י המזמין,יחושבו כשעות
ההשכרה בפועל.
 (6קנסות/דוחות שנוצרו בגין העמדת המשאית באתר המוזמן,ישולמו ע"י המזמין,עם הצגת הדוח
בהתאמה ליום ולשעה שבה המשאית נכחה באתר .לתשומת לבך!
 (7בהזמנה מעל  1500ש"ח ,לא יגבה תשלום נוסף עבור מרחק של עד  20ק"מ ליעד.
מתחת לגובה הזמנה זו יגבה תעריף של  2ש"ח לכל קילומטר מעל ל 15ק"מ לנקודת היעד.
 (8גבולות גאוגרפיים לביצוע עבודה:
מזרח  מודיעין ,דרום  אשדוד ,צפון  נתניה.
כל הזמנה מעבר לגבולות הגאוגרפיים הנ"ל יתומחרו בתיאום עם הלקוח.
 (9נזקים  נזק שיגרם למשאית ו/או למנוף שנגרם כתוצאה מעבודת הלקוח יכוסה על ידי הלקוח.
 (10שעות ההשכרה לא יכללו ביצוע עבודות בחושך .לתשומת לב,הזמנת תחילת שעות העבודה
תביא בחשבון כניסה לשעות החושך.
 (11לידיעת המזמין,לא יתקבלו טענות בדבר הספקי העבודה שיש בהם מישום פגיעה בהיבטי
בטיחות וזהירות הנדרשים לביצוע עבודה,כחוק!.
 (12פיצול הזמנת עבודה  ככל שהעבודה תיגרר מעבר לשעות שהוזמנו תחשב המשך העבודה
ביום אחר כעבודה חדשה,והתמחור יעשה בהתאם,

 (13ביצוע עבודה יעשה בכפוף להנחיות הבטיחות של המנופאי הכפופים לחוק עבודה בגובה של
משרד העבודה והרווח
לא תינתן ללקוח אפשרות להשתמש בסל ללא המצאת אישור הסמכה לביצוע עבודה
(14
בגובה ,בתוקף .שים לב!
 (15מדיניות ביטולים :
עד  24שעות לפני מועד ההזמנה  ללא חיוב.
עד שעתיים לפני ההזמנה  .15%מסך עלות ההזמנה.
הגעה למקום ביצוע ההזמנה וביטול העבודה ע"י הלקוח  30%מסך עלות ההזמנה,
לתשומת ליבך!
(16
כל עיכוב או אי הגעת המנוף,למקום העבודה המוזמן,במועד שנקבע ,שהינו תוצאה של כוח
עליון,תקלות בלתי צפויות של המנוף וכל סיבה שאינה מאפשרת למפעיל להתייצב במקום
ובשעה שסוכמו לא תהווה עילה לכל תביעה ונזק ישיר או עקיף שנגרמו )אם נגרמו( ללקוח.
החברה תעשה כל מאמץ לדאוג למנוף חליפי ככל שהדבר יעלה בידה.
טל מנופים ,שומרת לעצמה את הזכות לפנות ללקוח ולתאם איתו מועד חדש.
על אף האמור לעיל בסעיף זה טל מנופים הינה חברה שרמת האמינות והזמינות שלה
הגבוהים ביותר.

