
  

 

 Revision 200910-Aמהדורה 

  
  

 תנאים  כלליים  למכירה  ואספקה  
  

וחובני  התנאים הבאים יחולו על מכירת הטובין המפורטים בהזמנה (להלן : "הטובין"), עד כמה שאינם סותרים הסכם חתום אחר בכתב, בין חברת יאיר ד 
  "המזמין"), לגבי כל התנאים או מקצתם. כבלים בע"מ (להלן "יאיר דוחובני כבלים") לבין הלקוח (להלן: 

  
  כללי  .1

  כל הזמנת לקוח , המגיעה לחברה , הינה בגדר הזמנה להציע הצעות, כאמור בכל דין.   . א
  רק טופס הזמנה חתום , על ידי  החברה , מהווה את אישור החברה להזמנה יחייב את החברה על כל עניין ודבר.   .ב
התחייבות, נוהג    וייחתם על ידי המזמין ויאיר דוחובני כבלים. כל מצג, כל שינוי בתנאי ההזמנה יהיה בכתב    . ג

שום התנהגות     כבלים.         וכיו"ב שלא הועלו על הכתב במסגרת הסכם זה, לא יחייבו את יאיר דוחחבני
ר  כל דין. כל וויתו    של יאיר דוחובני כבלים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי  

  או הארכה במקרה מסוים, לא יחייבו את יאיר דוחובני כבלים במקרה אחר.     
  
  מחיר ההזמנה   .2

המחירים הנקובים בפרטי ההזמנה אינם סופיים והם מבוססים על מחיר חומרי הגלם, הוצאות ס.י.פ., תעריפי הובלה, מיסים, היטלים    א. 
ו עד ליום האספקה בפועל, יקנה ליאיר דוחובני כבלים זכות לשנות את המחיר  החלים במועד ההזמנה וכד'. כל שינוי שיחול במחירים אל 

  הנקוב בפרטי ההזמנה. 
מס קניה, מס ערך מוסף וכל המיסים, אגרות והיטלים אחרים (להלן: "מסים"), החלים או שיחולו בעתיד בהקשר הזמנה זו, חלים על    ב.

  ם את המיסים, אלא אם הם צויינו ופורטו במפורש. המזמין. המחירים המצויינים בפרטי ההזמנה אינם כוללי 
ב') נושא עד למועד    2א') והמסים (כאמור בסעיף    2כל סכום שטרם נפרע על חשבון המחיר, לרבות המחיר המתוקן (כאמור בסעיף    ג. 

  - התשלום הקבוע בהזמנה, הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער שיתווספו למחיר באופן שלהלן: 
ר, המהווה מרכיב מטבע חוץ, כמפורט בפרטי ההזמנה, נושא הפרשי שער ויוגדל בשיעור עליית שער המטבע  אותו חלק יחסי במחי  )1(

  המצוין בפרטי ההזמנה, ובמידה ולא צויין לעומת שער חליפין שפורסם לפני יום ההזמנה. 
המחיר, נושא הפרשי הצמדה למדד  אותו חלק במחיר שאינו נושא הפרשי שער, ובמקרה ולא פורט מרכיב מטבע החוץ אזי כל   )2(

המחירים לצרכן (להלן: "המדד") והוא יוגדל בשיעור בו עלה המדד האחרון שפורסם לפני יום התשלום לעומת המדד המצוין בפרטי  
 ההזמנה. 

 במקרה של ירידה במדד או בשער המטבע לא יופחת המחיר.  )3(
 בר אישור  ,לשביעות רצונה לחברה, ימציא המזמין  אם אלא  ,דין פי על דרש שיי  ככל ,במקור מס  לנכות  תהיה רשאית יאיר דוחובני כבלים   ד. 

  .כאמור מניכוי מס במקור  פטור על תוקף 
  
  אריזות הטובין  .3

כאשר אספקת הטובין היא באריזות שנהוג לעשות בהן שימוש חוזר, יפקיד המזמין בידי יאיר דוחובני כבלים לא יאוחר מיום האספקה    א.
תופי המשלוח (או כל סוג אחר של אריזה) הנמסרים עם הטובין בנוסף לתשלום עבור הטובין. הפקדון יהיה בשיעור הנהוג  פקדון בעבור 

יאיר דוחובני כבלים אותה עת, אך יאיר דוחובני כבלים תהיה רשאית לדרוש בכל עת, עד להחזרת התופים, כי הפקדון יוגדל   על ידי 
  מזמין יהיה להשלים את הפקדון תוך שבעה ימים. בהתאם לעליית שווים של התופים ועל ה 

התופים ישארו בבעלותה של יאיר דוחובני כבלים, אך באחריותו המלאה של המזמין ויהיה עליו להחזירם ליאיר דוחובני כבלים במועד    ב.
  ים בכתב את החזרת התופים. יום מיום שדרשה יאיר דוחובני כבל  14שהוסכם בין יאיר דוחובני כבלים למזמין, ובמידה ולא הוסכם תוך 

הוחזרו התופים במצב שלם, תקין וראוי לשימוש, יוחזרו למזמין סכום הפקדון שהפקיד בניכוי דמי שימוש מוסכמים, אך אם יוחזרו פגומים    ג. 
קונם. אין  או בלתי תקינים, תהיה יאיר דוחובני כבלים רשאית לקזז מן הפקדון את הסכום בו פחת ערך התופים או הסכום הדרוש לתי 

  הדבר גורע מזכותה של יאיר דוחובני כבלים לתבוע כל נזק שלא קיזזה או שעלה על סכום הפקדון. 
  
  תנאי תשלום   .4  
  - אם לא אושר על ידי החברה בכתב באופן מפורש  אחרת,  הרי שתנאי התשלום לחברה הם כדלקמן:            

  ממחיר ההזמנה המשוער, בעת ההזמנה.  50%  א. 
  היתרה, עד להשלמת מחיר ההזמנה, תפרע עד תום החודש שלאחר חודש האספקה.   ב.
ב לעיל, ועד יום התשלום בפועל, ריבית פיגורים. ריבית  4א/4כל סכום שלא נפרע במועד, ישא ממועד הנדרש לתשלום, על פי סעיפים    ג. 

  ריגות בבנק לאומי לישראל בע"מ. הפיגורים תהיה בשיעור הריבית המכסימלית הנהוג באותה עת לגבי משיכות יתר ח
    

  פרעון שטרות  .5
שטרות ומסמכים סחירים אחרים שנמסרו על ידי המזמין לא יהיו תשלום אלא עם פרעונם בפועל והמזמין מוותר בזה על חובת משלוח הודעת  

בחתימתו ובין אם נמסר שטר של צד שלישי.  חילול. המזמין יהיה אחראי כחייב עיקרי על כל מסמך סחיר שמסר ליאיר דוחובני כבלים בין  
המזמין יהיה חייב לפרוע ליאיר דוחובני כבלים כל מסמך סחיר שלא נפרע במועד, תוך שלושה ימים מיום שהודיעה לו יאיר דוחובני כבלים על  

  אי הפרעון. 
  

  מועד האספקה  .6
ות: מלחמה, תאונות, הגבלת היבוא או היצוא, מחסור בדלק או  מועד האספקה המשוער כפוף לשינויים בשל עיכובים שמקורם בכח עליון, לרב  . א

גורם שאינו   כח חשמלי, שביתות והשבתות בארץ או בחו"ל, איחורים מצד ספקים, יצרנים וקבלני משנה, מחסור בחומרי גלם או בשל כל 
  בשליטת יאיר דוחובני כבלים. 

זמין מתחייב לקבל את הטובין במועד הנקוב בהודעה. לא קיבל המזמין את  יאיר דוחובני כבלים הודיעה למזמין את מועד האספקה הסופי והמ  .ב
ימים מהמועד האמור בהודעה, תהא יאיר דוחובני כבלים רשאית לחייבו בהוצאות האחסנה והשמירה של הטובין, ולא תחול על    7הטובין תוך  

ה והשמירה ישולמו מיד עם דרישת יאיר דוחובני כבלים  . דמי האחסנ1967  – יאיר דוחובני כבלים כל אחריות עפ"י חוק השומרים, תשכ"ז  
  וחשבונות יאיר דוחובני כבלים יהוו הוכחה מכרעת לנכונותם. אין הוראה זו גורעת מזכותה של יאיר דוחובני כבלים לבטל את החוזה או לתבוע 

  כל נזק שנגרם לה עקב אי קבלת הטובין על ידי המזמין. 
פק את הטובין בין בשלמות ובין לשיעוריו והוראת סעיף משנה ב' תחול בהתאם על כל מועד לאספקה  יאיר דוחובני כבלים תהא רשאית לס   . ג

  חלקית. 
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  מסירת הטובין למזמין  .7

על הובלות הטובין    א.  או במפעליה של יאיר דוחובני כבלים, אלא אם הוסכם במפורש בפרטי ההזמנה  אספקת הטובין תהא במחסניה 
  למזמין. 

הובלת הטובין למזמין, יבטח המזמין את הטובין וישא בדמי ההובלה, אלא אם כן צויין במפורש בכתב אחרת. בין שההובלה  הוסכם על    ב.
על חשבון המזמין ובין שהיא על חשבון יאיר דוחובני כבלים, תהיה מסירת הטובין כהעמדתם לרשות המוביל, והאחריות והסיכון יועברו  

  ה. למזמין מעת שנמסרו הטובין להובל
כל הטובין ישארו בבעלותה הבלעדית של יאיר דוחובני כבלים עד לפרעון מלא ובפועל של תמורתם, וזאת אף אם הטובין או חלקם סופקו    ג. 

כבר למזמין. לא יוצאו חשבוניות בגין הטובין, עד לתשלום המלא של תמורתם, ועל הטובין ירשם שעבוד שימחק עם הפרעון המלא של  
  תמורתם. 

  
  ו ב י ןה ט   .8  

יאיר דוחובני כבלים תהא רשאית לסטות מכמות הטובין שהוזמנה בסטיה של עשרה אחוזים, ליתר או לחסר, והמחיר הסופי יקבע    א. 
  בהתאם לכמות שסופקה בפועל. 

אם לא הוסכם במפורש אחרת, תהיה יאיר דוחובני כבלים רשאית לספק את הטובין המוזמנים באורכים בלתי קבועים בהתאם    ב.
תהיה יאיר דוחובני כבלים רשאית לספק עד עשרה אחוז מהטובין    – ייצור ולמצב המלאי במחסניה. הוסכם על אורכים קבועים  ל

באורכים שחורגים מגבולות האפיצות המותרת בת עשרת האחוזים ליתר או לחסר עבור כל תוף ותוף, ובתנאי שסך כל הכמות לא  
    ' לעיל.תחרוג מהסטייה המותרת כפי שמצוין בסעיף א

  
  אחריות יאיר דוחובני כבלים בע"מ   .9  

חודשים מיום האספקה, להחליף או לתקן, על פי בחירתה, כל פריט בטובין שלאחר בדיקתו    12יאיר דוחובני כבלים אחראית לתקופה של    א. 
שפגם זה מקורו בליקויי ייצור או בשמוש  על ידי יאיר דוחובני כבלים אושר שיש בו פגם שבעטיו אין הטובין ראויים לשימוש רגיל, ובלבד 

  בחומרים גרועים. 
אחריות יאיר דוחובני כבלים מותנית בכך שהפריט שיסופק הותקן בצורה מקצועית ובהתאם להוראות, שתוחזק כהלכה בהתאם להוראות    ב.

כלשהו שלא על ידה או באישורה    ההחזקה של יאיר דוחובני כבלים, שלא נעשה בו כל שימוש חריג ושלא נעשה בו כל שינוי או תיקון 
  בכתב של יאיר דוחובני כבלים. בכלל זה, אין יאיר דוחובני כבלים אחראית לפגם או לקלקול שמקורם בבלאי טבעי. 

אחריותה של יאיר דוחובני כבלים מוגבלת לתיקון הפריט או החלפתו בלבד ואין היא אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד מכל סוג    ג. 
  במישרין או בעקיפין, למזמין או לצדדים שלישיים, בשל הפגם.  שהוא שנגרמו 

כל העבודות וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון או החלפת הפריט, כגון פירוק, הרכבה, התקנה, נסיעות, הוצאות הובלה וכיו"ב, יהיו    ד. 
  על חשבון המזמין. 

דיע ליאיר דוחובני כבלים תוך אותו מועד על כל טענה לגביהם. לאחר אותו  יום מיום קבלתם ולהו   14המזמין חייב לבדוק את הטובין תוך    ה.  
  מועד לא יהיה זכאי המזמין להסתמך על אי התאמה כדי לבטל את ההזמנה, וזכותו תהא לפי האמור בס"ק (א) עד (ד) לעיל. 

  
  עכבון וקיזוז   . 10

שולמה תמורתם ובין אם לאו, לשם הבטחת תשלומו של כל סכום  יאיר דוחובני כבלים תהיה רשאית לעכב תחת ידה את הטובין, בין אם    א. 
  המגיע לה מאותו מזמין בין אם בתמורה לטובין, ובין אם בתמורה לטובין אחרים, ובין מכל סיבה אחרת.  

לים, בין עבור  המזמין מתחייב לשלם את תמורת הטובין על פי הזמנה זו גם בכל מקרה שתהיינה לו תביעות או דרישות מיאיר דוחובני כב  ב.
  הטובין שבהזמנה ובין עבור טובין אחרים. הסכומים המגיעים ליאיר דוחובני כבלים מהמזמין, אינם ניתנים לקיזוז. 

כל הזמנה מיאיר דוחובני כבלים תהווה עסקה נפרדת, כאילו נכרתה תחת הסכם נפרד. במקרה בו המזמין יהא במצב של הפרת הסכם    ג. 
בין בהקשר הזמנה זו ובין בהקשר הזמנה אחרת, יאיר דוחובני כבלים תהא רשאית לדחות ולעכב את אספקת  מול יאיר דוחובני כבלים, 

        הטובין, עד לתיקון ההפרה, ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי דין או הסכם.
  

  קניין רוחני  . 11
י  יאיר דוחובני כבלים הנה הבעלים, ותישאר הבעלים, של כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים לטובין. המזמין לא יפר את זכויות הקניין הרוחנ

  של יאיר דוחובני כבלים, וישפה את יאיר דוחובני כבלים בגין כל נזק או הוצאה הנובעת מהפרת זכויותיה של יאיר דוחובני כבלים.    
 

  ב סכסוכיםיישו   . 12
 לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להזמנת הטובין או נובע ממנו.      

 


