
 

 

  

 תנאים למתן שירות – 21.12.2020

 נספח להצעת מחיר לסריקה טרמית 

אם נתבקש ע"י המזמין אזי ניתן ייעוץ והכוונה  ,  סגרת השירות וכנגד תשלום מלוא התמורה, יינתנו תוצאות הבדיקהבמ *  
   .מקצועית לפתרון הבעיה שאותרה

חוות הדעת הינה  , (שינויים  בזמני עומס ייתכנו )ימי עבודה ממועד ביצוע הבדיקה.    10-14חוות הדעת תישלח למזמין בין *   

ום(. לא כולל עלויות וללא מפרטי איט ) מפורטת וקבילה בבימ"ש   

 המזמין מצהיר בזה כי ידוע לו והוא מסכים כי  : 

   . בדרך של הדמיה תרמית ולפיכך תתכנה סטיות או אי דיוקיםהבדיקה לאיתור ואבחון מוקדי נזילות תתבצע *  

                    ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין סטיות או אי דיוקים כאמור לעיל והמזמין מתחייב בזה  סמארט פלאמברס *   

טיות כאמור למעט התשלום  בכל הקשור לס  סמארט פלאמברסלא לבוא בדרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד 

    עבור הבדיקה

   .עלות הבדיקה אינה כוללת בדיקות הרטבה, הצפה והתזה*   

המזמין יפנה על חשבונו את שטח ביצוע השירות מחפצים, ריהוט, מכשור, חלקי מבנה ו/או כל דבר אחר במקרה  *  

. שיפריע/ו לביצוע השירות   

הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן כלשהם ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי   פטורה מכל אחריות לנזק ו/או  סמארט פלאמברס*   

בדיקת הרטבה, הצפה, התזה, או כל שירות   ,אחר, העלולים להיגרם למזמין במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מביצוע סריקה

. אחר המפורט בהזמנה זו   

אינה קשורה בשום דרך להסכמים שבין הלקוח לבין חברות הביטוח, כל ההתנהלות של        פלאמברס   -  סמארט  *   

פלאמברס הינה אך ורק מול הלקוח )מזמין העבודה( החתום על הצעת המחיר המצ"ב.-סמארט   

אם היו בטלות.   תבצע את השירות המוזמן לפי המפורט בהזמנה זו בלבד. הסכמות קודמות כלשהן סמארט פלאמברס*     

 *   עלות הסריקה אינה כוללת מתן עדות בבית משפט .  

   (.אומדן העלויות הינו הערכה וללא ביצוע מדידות בשטח)אומדן עלויות.  עלות הסריקה אינה כוללת *   

שיינתנו בעתיד ו/או בדרך    ו/או חוות דעת נגדיות התייחסות לחוות דעת נגדיות   עלות הסריקה הטרמית אינה כוללת*   

. של מינוי מומחה דרך בית המשפט  

. המזמין החתום מטה הוא הנושא באחריות לתשלום*    

. + ₪ מע"מ  500במידה והזמנה זו בוטלה ע"י המזמין במועד הגעת הטכנאי לשטח, המזמין יחויב בדמי ביטול בסך *     

. יום  30עה זו תקפה למשך הצ *    

 

 התחייבות לשימוש במכשיר ייבוש תת ריצפתי 

 מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:  



 

 בביתי/בדירתי/בשטח שבבעלותי ו/או בחזקתי ו/או בשליטתי הותקן מכשיר לייבוש תת               .1

 ריצפתי  )להלן:"המכשיר(.

 , כי חל כל איסור להזזת המכשיר ממקומו. "smart plumbers"הוסבר והובהר לי על ידי נציג  .2

 הוסבר והובהר לי כי אין לגעת במכשיר ו/או לנתקו מהחשמל ללא קבלת אישור בכתב    .3

 "smart plumbers." 

יר על מנת  הובהר והוסבר לי, כי הואיל ולמכשיר צינורות וכבלים רבים, הרי שיש להיזהר בקרבת המכש .4

 שלא להיתקל בכבלים ו/או בצינורות. 

ובשום פנים ואופן    במיידיתבכל שאלה ו/או תקלה הקשורה במכשיר, אני מתחייב/ת לפנות לחברה ולעדכן   .5

 לא לנסות ולבצע תיקון ידני.

הובהר והוסבר לי כי עליי לספק חשמל לשם הפעלת המכשיר, כמו כן הובהר לי כי בחתימתי על מסמך   .6

 " מכל אחריות לכל תקלה במערכת החשמל שברשותי. smart plumbersפותר/ת אני את " זה, 

 או מי מטעמה להיכנס   "smart plumbers"בחתימתי על מסמך זה אני מתחייב/ת לאפשר   .7

לביתי/דירתי ו/או לשטח שבבעלותי ו/או בחזקתי ו/או בשליטתי על מנת לאסוף את המכשיר מיד בתום 

 השימוש.

או מי מטעמה לאסוף את המכשיר מכל סיבה שהיא, אהיה מחויב/ת     "smart plumbers"  שר  ככל ולא אאפ .8

עבור כל יום בו המכשיר מעוכב בביתי/בדירתי/בשטח שבבעלותי ו/או בחזקתי  ₪ + מע"מ    500בסכום של  

 ו/או בשליטתי ללא הוכחת הפסד או נזק.

בזמן .9 למכשיר  ייגרם  אשר  נזק  כל  בעלות  לשאת  מתחייב/ת  בביתי/בדירתי/בשטח    הנני  נמצא  שהוא 

 שבבעלותי ו/או בחזקתי ו/או בשליטתי .

 הרני מאשר/ת התקנת המכשיר בביתי/בדירתי/בשטח שבבעלותי ו/או בחזקתי ו/או בשליטתי.   .10

 .ידוע וברור לי כי לאחר התקנת המכשיר, לא אוכל לדרוש החזר כספי .11

הייבוש תחול נזילה    עתב במידה ו  –המחיר מתייחס לייבוש בדירה בה לא מתקיימת נזילה ו/או נזק צנרת  .12

 הייבוש ייפסק ותחויבו באופן מלא כפי שמצוין בהצעת מחיר זו.  –ו/או נזק צנרת 

 . ו/או מהליך הייבוש אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מקידוחי כוס היהלום פלאמרס-אין  סמארט .13

מ"מ ללא סגירה, )אין אחריות על פגיעה    40הייבוש התת ריצפתי מתבצע ע"י קידוחי כוס יהלום בקוטר   .14

 במרצפות במידה ויהיו כאלה(.

 אריחים/ריצוף/פרקט לאחר ביצוע הייבוש. העלות המפורטת לא כוללת שיקום ו/או החזרת  .15

 יום מיום ההתקנה.  12עד סוכם כי המכשיר יותקן ויופעל  .16

 אין להעתיק ואין לפרסם תנאי שרות אלו. .17

 חתימה על הנספח הנ"ל, תהווה הסכמה להזמנת עבודה בכפוף להצעת המחיר המצ"ב.  .18

 תוב בו ועל כך באתי על החתום., הבנתי את תוכנו ואת אשר כתנאי השרותהרני מאשר/ת כי קראתי את  .19

       



 

 

 

 

 

  ערבות אישית

ובלתי מסויגת    ערבות מוחלטת   025206970 ע.מ פלאמברס -סמארטערבים בזאת אישית, ביחד ולחוד, כלפי  

החתום/ים בהצעת המחיר המצ"ב.  לפירעון מלא ומוחלט של כל חובות המגיעים ו/או שיגיעו בעתיד מאת   

 

 

. וזאת ללא הגבלה בסכום , ("הלקוח" )  להלן:  

 

כל חוב המגיע ו/או שיגיע לכם מהלקוח ו/או מהתחשבנות כספית ו/או אחרת ביניכם   - המונח "חובות" משמעו.  1

ללקוח ו/או מעבודות ו/או שירותים שביצעתם עבורו ו/או ממוצרים שמכרתם ו/או סיפקתם לו ו/או מסחורות  

למתם אתם או מי מטעמכם עבורו ו/או בקשר אליו ו/או בקשר  שרכשתם ו/או ייצרתם עבורו ו/או מתשלומים ששי 

למוצרים ולסחורות ו/או בגין שטרות ו/או שיקים המשוכים על ידי הלקוח ו/או המוסבים על ידו, ו/או בגין שיקים צד  

ג' שנמסרו לכם על ידי הלקוח אשר לא נפרעו על פי דרישתכם הראשונה ו/או אשר לא כובדו מסיבה כלשהי, ו/או  

אגרות, שכ"ט עו"ד   -ומבלי לפגוע בכלליות האמור   -בגין הוצאות שהוצאתם בקשר לכל האמור לעיל, לרבות  , 

.  שמאות, הוצאות משפטיות וכל הוצאה אחרת   

 

ימים מיום שנדרש לעשות זאת על ידכם, מבלי שתצטרכו לנמק או לבסס את    7אנו נשלם לכם את החובות תוך .  2

  - במסמך כלשהו, ואנו מוותרים על כל זכות המוקנית לנו על פי חוק הערבות, תשכ"זדרישתכם, או לתמוך אותה 

,על תיקוניו. החובות יישאו ריבית שתהיה על פי הנהוג אצלכם מעת לעת, שתחויב מידי חודש בחודשו   1967

.  ותצטרף לקרן, ותישא אף היא ריבית כאמור   

 

מים כי ספריכם ו/או חשבונותיכם ו/או פנקסיכם ו/או דפי  לעיל, אנו מסכי  2מבלי לפגוע באמור בסעיף .  3    

יהוו ראיה  החשבון שלכם ו/או מכתביכם ו/או כל פלט ו/או תדפיס מחשב שלכם, ו/או העתק של כל אחד מאלה, 

ראיה בכתב" לצורך תביעה  " – מכריעה וסופית נגדנו לגבי גובה החובות ו/או תביעה בגינם, וכן "סכום קצוב" ו

(. 1984 כמשמעותם בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד )קוצר בסדר דין מ  
 

  ערבותנו זו אינה ניתנת לביטול והיא בלתי חוזרת, והיא תחייב אותנו וכל אחד מאתנו גם אם חתמנו עליה רק .   4  

החתומים בהצעת המחיר.  אנו וגם אם חתמו עליה רק חלק מן האנשים   

 

 

תהיה סמכות שיפוט בלעדית וייחודית בכל הקשור בכל מחלוקת והליך   נתניהב אנו מסכימים כי לבתי המשפט.  5

. הקשורים לכתב ערבות זה  

 

 


