
 

 

 
 

 תנאי התקשורת לרכישת תווי קניה
 

"(, המזמין)" "(אגודת בית התעשיינים חיפה באמצעות )התאחדות התעשיינים  "מפעל החבר ב: מ"אנו הח
 :ובכפוף לתנאים המפורטים להלןבהתאם , מעוניינים לרכוש מיינות ביתן תווי קניה המשווקים על ידה

י המזמין מעת לעת בכפוף למילוי "כפי שיוזמנו ע, יינות ביתן תמכור למזמין תווי קניה המשווקים על ידה .1

 .טופס הזמנה ובכפוף לתנאי מסמך זה

, בכפוף למלאי הקיים בעת ביצוע כל הזמנה בידי יינות ביתן, תווי הקניה יהיו בערכים נקובים משתנים .2

, ג תווי הקנייה"בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים ע, ביצוע רכישות ברשתות המפורטות בהם ויאפשרו

 .והמזמין מצהיר כי התו עונה לצרכיו

, הפחתות( אך לא רק)לרבות הגבלות בדבר , ג התו"תווי הקניה יכובדו במגבלות ובסייגים המצוינים ע .3

 '.נקודות מועדון לקוחות וכו, עודף אופן מתן, שינוי בתי העסק המכבדים את התו, תוקף התו

 .מערכו 100%יכובד התו ב " מחסני כמעט חינם"ו" יינות ביתן"ברשתות  .4

י "או כל טופס אחר שיאושר ע, ההזמנות יימסרו ליינות ביתן בטופס הזמנה הנהוג ביינות ביתן מעת לעת .5

על גביו תפורט כמות , נייןחתום ונושא חותמת המזמין ואשר יחייב את המזמין לכל דבר וע, יינות ביתן

בהתאם לאפשרויות המוצעות , תווי הקניה המוזמנת והאופן בו מעוניין המזמין לקבל את תווי הקניה

י מורשה "ליינות ביתן שמורה הזכות לדרוש מהמזמין קבלת טופס הזמנה חתום ע, למען הסר ספק. בטופס

 .החתימה שלו

בתאריך המבוקש , המזמין על פי מסמך זה וטופס ההזמנה י"יינות ביתן תספק את תווי הקניה שיוזמנו ע .6

י יינות ביתן ובכפוף למילוי כל התחייבויות "בכפוף ללוחות הזמנים כפי שיתאפשרו ע, ג טופס ההזמנה"ע

 .במלואם ובמועדם, המזמין על פי מסמך זה ונספחיו

במקום , ג טופס הזמנה"ינו עיינות ביתן תמסור את תווי הקניה לנציג מטעם המזמין שפרטיו האישיים יצו .7

תעבור , ועם מסירתם של תווי הקניה לנציג המזמין כאמור, במסירה אישית, ג טופס ההזמנה"שיצוין ע

ויינות ביתן תהא , למזמין, ולכל אבדן או נזק שייגרם להם, האחריות המלאה והבלעדית לתווי הקניה

 .פטורה מכל אחריות כאמור

באופן , רק לאחר שהמזמין ישלם עבור תווי הקניה שהוזמנו, המזמין כאמורתווי הקניה ימסרו לנציג  .8

וכנגד הצגת אסמכתא על ביצוע התשלום לנציג יינות ביתן שימסור , שנקבע בנספח התנאים המסחריים

 .לידי נציג המזמין את תווי הקניה נשוא ההזמנה

, שלא שולם במועד המוסכם, ביתן היה והמזמין חייב ליינות ביתן סכום כלשהוא על פי רישומי יינות .9

ישלם המזמין ליינות ביתן את הסכום האמור בצרוף ריבית בשיעור ריבית הפריים הנהוגה בבנק הפועלים 

יינות ביתן תהא רשאית לנכות את סכום החוב והריבית . בחישוב על בסיס יומי, לשנה 3%בתוספת , מ"בע

 .שהיא ביניהם עליו מכל סכום המגיע ממנה למזמין בגין כל עסקה

לצרף למעטפות תווי , על פי שיקול דעתה הבלעדי, במסגרת מכירת התווים אפשר ויינות ביתן תבחר .10

וכן השירותים והמוצרים , שובר ההטבה, במקרה כאמור. הקניה תוספת שוברי הטבה מסוגים שונים

וליינות ביתן לא , ההטבההנם באחריותו הבלעדית והמלאה של נותן , או שיימכרו על פיו/המוצעים בו ו

או שיימכרו לבעל /או לשירותים ולמוצרים המוצעים בו ו/ו, תהא כל אחריות בקשר לשובר הטבה זה

 .שובר ההטבה

אלא אם כן יודיע מי מהצדדים  26.8.18תוקף מסמך זה החל מיום החתימה על מסמך זה וכלה בתאריך  .11

. בכל עת ועל פי שקול דעתו, ך זה בכתבלמשנהו בכתב על רצונו להפסיק את ההתקשרות נשוא מסמ

בכפוף , תבוא ההתקשרות נשוא מסמך זה לידי סיום במועד הנקוב בהודעת ההפסקה, ניתנה הודעה כאמור

תנאיי מסמך זה . לסילוק כל חובות המזמין בגין הזמנות תווים שהתבצעו עובר למתן הודעת סיום כאמור

 .מתן הודעה כאמורימשיכו לחול לגבי תווי קניה שסופקו עובר ל

 

 

 



 

 

 

 

 

ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ובכפוף לאישור מורשי  10אספקת תווי קניה למזמין במסגרת זו היא עד  .12

 .החתימה ביינות ביתן

או  /יינות ביתן רשאית לספק את תווי הקניה על פי מסמך זה בכפוף לקיום דרישות נוספות או אחרות ו .13

 .והכל בהתאם לשקול דעתה מעת לעת, למסמך זהשלא לאשר הזמנת תווי קניה בהתאם 

שהמזמין מתחייב להציג בפניהם את התווים על , י המזמין לגורם שלישי כפופה לכך"מכירת התווים ע .14

 .סייגיהם ומגבלותיהם וכי יינות ביתן לא תהא כל מעורבות ולא תשא בכל אחריות למכירה זו

עלון או , פרסום, מצג, הסכמה, טל כל הסכםומב, מסמך זה ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים .15

 , הבטחה שהיו

עובר לחתימתו של מסמך זה , בעל פה או בכתב, מצד המזמין או מצד יינות ביתן או מי מטעמם, אם היו

 "(. מצג)"

מבלי . יגברו הוראות מסמך זה, לבין כל מצג כאמור, על צרופותיו, בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה

הוראות מסמך , במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין האמור בטופס הזמנה, עיללגרוע מהאמור ל

 .זה גוברות

 

 

__________  ______________________________________ 

 (חתימות המורשים כדין לחייבו לכל דבר ועניין+חברה /חותמת המפעל)   תאריך

 
והכל בכפוף לאישור יינות  677229' חשבון מס, 063סניף , מ בבנק פועלים"צים שיווק ישיר בע. ר.לחשבון ע

המאשר את חתימת המורשים " אישור זכויות חתימה"ובתנאי שיועבר ליינות ביתן , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ביתן

 .החתומים מטעם המזמין על מסמכי ההתקשרות
 
 
 

הרשת תעביר  - 1.7.18ביום  י תו פלוסבהתאם להסכמות שהושגו בין אגודת בית התעשיינים חיפה ורשת  •
מסך המכירות נטו  0.5%עמלה בגובה  1.11.18לאחר גמר ביצוע מכירת התווים  ולא יאוחר מתאריך 

 בתוספת מע"מ  באמצעות העברה בנקאית וזאת כנגד חשבונית שתשלח  ע"י אגודת בית התעשיינים חיפה
 


