תאריך_________________ :
מס' לקוח_______________:

טופס אישור לקוח עסקי חדש (בבעלות פרטית)
שם ארגון/תאגיד ________________________________ :מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת.ז___________________________:
איש קשר בעסק  ________________________:טלפון איש הקשר____________________________ :

כתובת ( 1לקוח) -כתובת לאספקה
רחוב  +מספר _____________________________ :ישוב ________________________ :מיקוד __________ :ת.ד_________:
שכונה/אזור _______________________________ :טלפון________________ :פקס___________________:
טלפון הנה"ח _______________:פקס הנה"ח  ______________:דואר אלקטרוני__________________________________:
כתובת למשלוח מכתבים (במידה ושונה מכתובת האספקה)____________________________________________________ :
תנאי אשראי  :שוטף  / 03+שוטף +אחר _______ אפיון גבייה  :חודש בחודשו
פרטי בנק :שם הבנק _____________________________ :סניף _________________ :מס' חשבון_____________________ :

מוסכם על הקניית שיפוט לבתי משפט לפי שיקול דעת פעמית קרטון ואריזות בע"מ
 1אנו הח"מ ביחד ולחוד מבקשים בזאת לאפשר לנו לרכוש מכם סחורה וטובין בתנאי האשראי המקובלים אצלכם .אנו מסכימים בזאת:
א .אתם תעבירו לנו עם קבלת הסחורה את החשבוניות וחתימתנו או חתימת בא כוחנו על גבי העתק החשבונית או תעודת המשלוח יהווה
אישור סופי לקבלת הסחורה ולשווייה.
ב .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיגיע מאיתנו בהתאם לריכוז החשבוניות.
ג .אנו מסכימים כי באם נחרוג מתנאי האשראי המסוכמים תחייבו אותנו בריבית לגבי החריגות.
ד .חישוב הריבית ייעשה ביום התשלום בפועל וגובהה יהא כגובה הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ באותו יום.
הריבית תצורף לקרן אחת לחודש.
ה .משיכת סחורה ע"י אחד מאיתנו תחייב את כולנו ביחד ולחוד ותשלום שיבוצע ע"י אחד מאיתנו יזכה את כולנו.
ו .בכל מקרה של אי פירעון או תשלום כלשהו על חשבון חובנו לכם במלואו ובמועדו ,תהיו רשאים לדרוש את סילוקה המיידי של יתרת
החוב כולה אף אם המועד לפירעונה טרם הגיע.
 2אנו הח"מ בעלי העסק ו/או מנהלי העסק ו/או מנהלי התאגיד הנ"ל ו/או בעלי מניותיו ,אחראים וערבים בזה לכל התחייבויות התאגיד כלפי
פעמית קרטון ואריזות בע"מ ו/או אור פעמית חנויות בע"מ ו/או כליטק מוצרים ירוקים בע"מ.
מאחר וידוע לנו כי על סמך התחייבותנו זו מסכימה פעמית קרטון ואריזות בע"מ למכור לנו סחורה הרי ע"י הזמנה ו/או קבלת סחורה ע"י
התאגיד ו/או בעל העסק או מישהו מטעמו ,מפעמית קרטון ואריזות בע"מ תהיה התחייבותנו זו בת תוקף גם ללא חתימתנו על גבי טופס זה
מעצם ידיעתנו את האמור בו.
אנו אף מסכימים בזה כי במידה שהעסק יועבר לבעלות אדם או גוף או תאגיד אחר שבשליטתנו או שנפעל במסגרתו ,תחול ערבותנו זו גם על
התחייבויות הגוף  /התאגיד  /העסק החדש.
______________________________
* יש לצרף לכל טופס אישור מורשה חתימה /צילום ת.ז של בעל המניות

חתימת וחותמת התאגיד/העסק

פרטי הבעלים
שם בעל מניות  /מנהל

מס' ת.ז.

כתובת פרטית

טלפון

חתימה

לשימוש פנימי של פעמית קרטון ואריזות בע"מ

שם הסוכן המטפל __________ :חתימת הסוכן _________ :אישור מנהל שם __________ :חתימה______________ :

