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_______________________________________________________________________________________
להלן "המשכיר" – מגה ווב ע.מ  039858386המפעיל את אתרי האינטרנט .order.flygps.co.il /www.flygps.co.il
להלן "השוכר" – "לקוח" ",מזמין" וכל הבא עם "המשכיר" בהתקשרות למטרת קבלת או רכישת שירות או מוצר בהשכרה.
להלן "ההסכם" – טופס זה בצירוף טופס ההזמנה שמספרה רשום בראש טופס זה .
הזמנה
השוכר/המזמין החתום על טופס זה מאשר ביצוע הזמנתו שמספרה כפי שנתקבלה באישור ההזמנה בדואר האלקטרוני שהזין רשום בראש טופס זה
ואת הפרטים המופיעים בה .כמו כן מאשר השוכר כי הוא מסכים לכל תנאיו והוראותיו של הסכם זה והוא מתחייב לקיימם במלואם וכמו כן למסור לידי
המשכיר את פרטי האשראי שלו באמצעות הטלפון אף אם בוצעה ההזמנה באתר על מנת שישמשו כאמצעי עירבון /ותשלום (תשלום  -באם נבחרה
אפשרות תשלום טלפונית) עבור השירותים ו/או המוצרים אותם יקבל באמצעות שירותי המשכיר וכמו כן בעבור כל התחייבות העולה מהסכם זה.
ביטול הזמנה
ניתן לבטל הזמנה למוצר שהושכר ללא דמי ביטול בתנאי והביטול נעשה  4ימי עסקים מלאים לפני מועד המסירה ללקוח.ביטול עסקה בטווח של
פחות מ 4-ימים לפני מועד המשלוח יתאפשר רק על פי שיקול הדעת של המשכיר ובהתאם לנסיבות וללא כל התחייבות לכך.
אחריות השוכר
השוכר מאשר כי בעת קבלת המוצר נבדק הוא על ידו ומצא אותו תקין לשימוש על כל אביזריו ע"פ הרשום בטופס ההזמנה המצורף  ,לפיכך כל טענה
(באשר לאי תקינות המכשיר או חוסר בציוד לאחר מועד קבלת המכשיר  /עזיבת השליח ) ו/או כל דרישה להחזר כספי/פיצוי או ביטול חיוב בעבור נזק
או אבדן לציוד שהושכר או חלק ממנו תהייה להחלטתו ולשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר .לשוכר או לבעל כרטיס האשראי לא יהיו כל טענות בגין
חיוב כרטיס האשראי לפי הסכומים והתנאים העולים מהסכם זה ע"פ פרטי ההזמנה שמספרה זהה למספר הסכם זה (כגון  :סכום העירבון על מוצרים
המפורטים בהזמנה או סכום ההשתתפות העצמית במקרה בו רכש הלקוח כיסוי ביטוחי מטעם המשכיר אשר יפורטו בטופס ההזמנה המצורף) .
כמו כן במקרה של שבר פיזי או נזק בלתי הפיך למוצר כתוצאה משימוש לא סביר או לא אחראי במוצרי המשכירה כגון :אובדן ,גניבה ,שבירה,
השחטה ,שריפה ,רטיבות  ,קורוזיה וכד' אשר יגרם למוצר יישא השוכר במלוא עלות תיקון הנזק שיקבע ע"י המשכיר ו/או ספקיו.
המשכיר מפעיל מעבר לשעות הפעילות מוקד הודעות במענה אנושי הפעיל  24שעות ביממה לטובת הלקוחות ,על כן חובת השוכר היא לעדכן את
משרדי המשכיר על קרות כל נזק ,פגם או ליקויי ,אם בחלק מהציוד או כולו על מנת לאפשר למשכיר להקטין נזקים לשני הצדדים בכל אמצעי שימצא
לנכון .כמו כן בחובת השוכר להודיע על סיום השימוש במוצר בכל שעה על מנת לתאם מועד איסוף בהקדם האפשרי  ,הפרה של סעיף זה תחשב
הפרה יסודית של ההסכם.
הגבלת אחריות
השימוש במוצרים המושכרים בתוכן שהם מציגים ,הוראות השימוש ו/או כל תוכן אחר לרבות מקרים של תוכן שמוצג בצורה לא נכונה עקב ליקויי
במוצר המושכר הם באחריותו הבלעדית של השוכר והוא יישא בכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש במוצר לרבות נזק כספי  ,גופני  ,נפשי  ,אובדן
נתונים  ,אובדן רווחים בין אם עתידים  ,מידיים או עקיפים  ,אבדן הזדמנויות וכד' ללא כל תלות בזמן גילויי הנזק ו/או תוצאותיו  .בכל מקרה אחריות
המשכיר לעניין זה הינה עד לסכום גובה העסקה כפי שבוצעה ע"י השוכר בלבד ולשיקול דעת המשכיר בלבד בהתאם לנסיבות .בעצם התקשרותו
הלקוח המזמין יישא באחריותו למוצר שהזמין אם לעצמו או עבור אדם אחר ועל כן חתימתו על הסכם זה מהווה את אישורו לכך .כמו כן לא ישתמש
במוצרים ו/או באתרים הנ"ל בכל מקרה אשר יכול להביא לנזק מכל סוג שהוא ו/או בניגוד להוראות השימוש המצורפים למוצר ו/או האמורים על ידי
המשכיר או מי מטעמו .במידה ויגרם כל נזק כמפורט דלעיל אשר נגרם הוא כתוצאה משימוש השוכר ,יפצה השוכר את המשכיר על כל מקרה של
הפסד ו/או תביעה כנגד המשכיר ו/או בגין הוצאות כספיות אחרות.
סיום ההשכרה
המשכיר מתחייב כי לאחר קבלת המוצר חזרה ובדיקת תקינותו של המוצר על אביזריו והציוד הנלווה אליו יסתיים הסכם /חוזה זה אולם בכל מקרה בו
נגרם נזק או נמצא חוסר בציוד ו/או איחור בהחזרה שלא היה תלוי במשכיר אלה בשוכר ויידרש חיוב נוסף מתחייב המשכיר לידע את השוכר אודות
החיוב לפני כן וזאת טלפונית ע"י שיחה או מסרון או ע"י כתובת הדואר האלקטרוני שנאספה במהלך ההזמנה המקבילה שמספרה בראש הסכם זה
אי החזרת המוצר
מוסכם על ידי השוכר כי במקרה של "אי החזרה" כלומר במידה ולא יוחזר המוצר אל המשכיר תוך  7ימים מתום תקופת ההשכרה המוסכמת יהיה
המשכיר ראשי לחייב את פרטי כרטיס האשראי שהופקדו כעירבון בסכום גובה העירבון למוצר ובתוספת  7ימי פיגור ע"פ תעריף הפיגור למוצר
הרלוונטי כפי שמופיע בטופס ההזמנה המקביל להסכם זה.
שם מלא המזמין/השוכר _________________ :ת.ז __________________ :תאריך _______________ :חתימה________________ :
(כפי שמופיע בהזמנה)

*רק במידה ומדובר בחברה/תאגיד יש לצרף חותמת  :שם החברה __________________ ח.פ __________________ :חותמת___________________ :
להפקת חשבונית ע"ש החברה או התאגיד מלאו את הפרטים  :עיר ________________ רחוב ומספר __________________ טל '_________________

מאחלים לך נסיעה טובה ובטוחה  ,צוות FLYGPS

