_

תאריך :

טופס פתיחת לקוח חדש
פרטי החברה) :למילוי ע"י הלקוח(
שם החברה/עסק:

_______________________

וותק החברה  __________ :מספר ח.פ .או עוסק מורשה:

פרטי איש קשר להזמנה :שם +משפחה _________________________________ :טלפון ___________________:נייד_____________________:

פקס _____________________:כתובת דואר אלקטרוני:

______

@

פרטי איש קשר לאספקה :שם +משפחה _________________________________ :טלפון ___________________:נייד____________________:

פקס _____________________:כתובת דואר אלקטרוני:

______

@

פרטי איש קשר לגבייה :שם +משפחה _________________________________ :טלפון ___________________:נייד_____________________:

פקס _____________________:כתובת דואר אלקטרוני:

______

@

פרטים לאספקה) :למילוי ע"י הלקוח(
כתובת_________________________________________________________________:

עיר:

_____ ) יש לסמן :טווח של  4שעות  /אין הגבלה(

יום אספקה ___________________:שעות קבלת סחורה:

פרטי תשלום) :למילוי ע"י הלקוח(
עיר:

כתובת למשלוח דואר:
תנאי אשראי  :שוטף  30 +חתימה  +חותמת הלקוח _ :
שם הבנק  ____________ :מס' סניף ___ :

___

ת.ד__________ :

מיקוד:

_ Xתשלום באמצעות העברה בנקאית :כן  /לא

מס' חשבון______________ :

מע"מ חייב  /פטור )אילת בלבד(

חתימת הלקוח  +חותמת החברה X __________________ :
הגדרת לקוח) :למילוי פנימי(
סוג לקוח :קליר מוסדי  /נקודה קליר  /מחדש פעילות קליר  /שינוי ח.פ קליר  /זכיינים  /קלין קמעונאי  /נקודה קלין  /מחדש פעילות קלין /

קוד לקוח  ___________:קו הפצה ________________ :קוד קבוצה_________ :
מנ"ל_______________:

אם סומנה נקודה רשום קוד לקוח של המרכז__________:

יש לסמן בעיגול במידה והליד הגיע ע"י  :יאיר וקנין :כן  /לא משה שיבר :כן  /לא

תחום עיסוק הלקוח:

איציק אהרון :כן  /לא
_

_______________________________________________

____________________________________________________________________________________
אובליגו מבוקש______________________:

פוטנציאל רכישה חודשי________________:

טפסים מצורפים:
שטר חוב :כן

לא

תנאי התקשרות :כן

לא

צילום תעודת זהות  +ספח :כן

חתימת מנהל _______________________ :

לא

הזמנה :כן

לא

מנהל גביה _____________________ :

תנאי התקשרות כללי
אני הח"מ ______________ ,בעל תעודת זהות שמספרה______________ מרחוב ___________________
המשמש כמנהל/ת חברת ו/או עסק בש____________ ח.פ /ע.ר /ע.מ ____________והמורשה להתחייב בהסכ זה )להל " :הרוכש/ת,
מצהיר ומתחייב בזאת כלפי חברת קליר בע"מ והחברות הבנות שלה )להל – "החברה"(בכתב כדלקמ:
•

הריני מאשר,כי כל תעודת משלוח ו/או חשבונית שתוצא על ידי החברה בקשר להזמנת הרוכש/ת תהווה ראייה מכרעת לקבלת הסחורה
והתמורה המגיעה לחברה .בשו מקרה לא תגרע החובה לשל עבור הסחורה שהוזמנה.

•

הריני מזהיר בזאת ,כי הנני מתחייב לשל באופ אישי לחברה את מלוא התמורה שתגיע לה בעד הסחורה שסופקה על ידה לרוכש/ת,
וזאת בנוס" ומבלי לגרוע מהתחייבותה של הרוכש/ת לעשות כ.

•

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי על הסכ זה ,כי חברת קליר רשאית לקבל כל מידע ו /או נתוני הדרושי לה מ הבנק בו אני ו/או
הרוכש/ת מנהלי את עסקינו ,בכל זמ נתו ,וזאת על מנת לבחו את מצבנו הכלכלי .בכל מקרה ,לא תהיה לנו כל טענה כלפי החברה בגי
ביצוע האמור לעיל ,לרבות כנגד הבנק האמור.

•

הריני מפקיד בידי החברה שטר חוב ,משו $על החלק ,לפירעו החוב של הרוכש/ת כלפיה .הריני מאשר ,כי בחתימתי על הסכ זה ועל
שטר החוב להל ,אני מתיר לחברת קליר למלא את כל פרטי השטר ואת סכו החוב ,בתוספת הצמדה וריבית חוקית ולדרוש את פירעונו,
בא לא ישול החוב על ידי הרוכש/ת ,בתו $שבעה ימי מ המועד בו תתקבל דרישה לסילוקו.

•

מעול לא היינו מוגבלי במרשמי של בנק ישראל עקב משיכת שיקי ללא כיסוי.

•

כיו אי אנו מוגבלי במרשמי של בנק ישראל עקב משיכת שיקי ללא כיסוי.

•

לא מתנהלי כנגדנו הליכי הוצאה לפועל מכל מי או סוג שהוא בלשכות ההוצאה לפעול.

•

לפי מיטב ידיעתי לא התנהלה כנגדי חקירה במשטרת ישראל בגי חוק משיכת שיקי ללא כיסוי ,או עבירות על חוק העונשי.

•

הבנתי כי במידה ויתברר כי אחד הסעיפי הללו חלי עלי ואושרו בחתימתי על מסמ $זה יתכ ותוגש כנגדי תלונה למשטרת ישראל בגי
ניסיו לקבל דבר במרמה או קבלת דבר במרמה.

•

כל הפרטי שנמסרו על ידינו בגו" שטר החוב הינ נכוני ומדויקי כולל כתובות ומספרי טלפו.

•

ידוע לי כי במידה ולא יפרעו אחת מהחשבוניות או תשלומי במועד על פי תנאי האשראי יבוטלו כל ההנחות שניתנו ,במידה וניתנו,
במסגרת החשבונית כמפורט בה מפע לפע.

•

במידה ומסרתי שטר או שיק לכיסוי חוב פתוח והוא לא נפרע בפועל ולא הוסדר תו 7 $יו נית יהיה לבטל את ההנחות שניתנו במסגרת
החשבוניות ,כמו כ יתווס" לחוב סכו גלובלי בס $אל" ש"ח כהוצאות החברה לטיפול בגביית החוב.

•

כמו כ עלי לעדכ את החברה בכל שינוי בכתובתי בכתב בדואר רשו.

•

מוסכ כי סמכות השיפוט של כל מחלוקת בי הצדדי יהיה בבית משפט השלו בבאר&שבע וכל מסמ $אשר ישלח לכתובת ביתי יחשב
כנמסר תו 3 $יו מיו המשלוח.

•

ידוע לי כי במידה ויחול כל שינוי של בית העסק ,כגו עזיבת שות" או החלפת בעלי המניות בחברה או בכל אישיות משפטית אחרת עלי
להגיע למשרדי החברה לצור $החלפת ערבויות ונטילת שטר החוב שנחת על ידי חזרה לידי .בהעדר פעולה שכזו לא תשמע טענה
שההודעה נמסרה טלפונית או בכל דר $אחרת.

•

הנני מצהיר כי קראתי את כל האמור לעיל והבנתי את תוכנו ולראיה אני מצר צילו תעודה מזהה וחתמתי על מסמ $זה בפני נציג
החברה.

•

הנני מאשר כי במידה ויוגש שטר זה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בתל&אביב ו/או בלשכת ההוצאה לפועל בבאר&שבע ב"כ החברה תהיה
רשאית לקבל לידיה תדפיס תיקי הוצל"פ המתנהלי כנגדי בכל עת על פי מספר תעודת הזהות שלי ובכ $אני מוותר בזה על סודיות מידע
ככל הנוגע לתיקי ההוצל"פ המתנהלי כנגדי.

•

במידה ושטר חוב זה לא יפרע במועד ויהיה צור $בהגשתו ללשכת ההוצל"פ ולא אשל את חובי ע"פ צו חיוב בתיק ההוצל"פ אני מסכי
כי ינת כנגדי צו עיכוב יציאה מ האר( וזאת ללא כל צור $בהוכחה כי בכוונתי לסכל את הליכי הגביה בתיק .עילה היחידה יהיה חתימתי
על גבי שטר חוב זה ועצ העובדה כי הוא לא נפרע ולא משולמי כספי ע"ח החוב.

.1
ש משפחה ,פרטי

ת"ז

חתימה

תארי$

.2
ש משפחה ,פרטי

ת"ז

חתימה

תארי$

תארי

:

ש החייב

:

מספר לקוח

:

שטר

ח ו ב שנחת בתארי_____________$

אנו מתחייבי ביו

שנה

חודש

לשל נגד שטר זה לקליר כימיקלי בע"מ או לפקודתה:
ס $במילי

ש"ח.

ש"ח )בספרות(

התמורה התקבלה ב & קנית מוצרי מחברת קליר כפי שמצוי בכרטסת של קליר כימיקלי בע"מ .
אנו מאשרי לחברת קליר כימיקלי למלא ה את מועד פירעו שטר החוב וה את סכו שטר החוב.
לא יפרע שטר זה במועד ,יתווספו על סכו החוב הפרשי הצמדה וריבית מוסכמת בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק
הפועלי על חשבונות עו"ש דביטוריי או  16%ריבית שנתית הגבוהה מבניה.
מאשר כי עושי השטר חתמו על שטר זה בפניי ע הצגת ת"ז ולראיה מצ"ב

אני הח"מ

צילו ת"ז ו/או רשיו נהיגה של עושי השטר ופרטי החות אומתו על ידי ביו _________________________ ומצ"ב
אישור מורשה חתימה מטע החברה/העסק.
חתימת הסוכ)בש מלא(

חתימת עושה שטר  + 2מס' ת.ז +תפקיד
) מורשה חתימה(
+חותמת העסק

חתימת עושה שטר  + 1מס' ת.ז+תפקיד
) מורשה חתימה(
+חותמת העסק

מס' ח.פ ) בחברה או מלכ"ר או שותפות ( או מס' עוסק מורשה ) במקרה אחר( של העסק ________________
כתב ערבות
 .1אני החתו מטה ,ערב ביחד ו/או לחוד לפירעו שטר זה ע"י החות.
 .2ערבות זו לא תפגע ע"י מת ארכות או הנחות לחות ו/או לכל ערב ו/או לכל מסב שטר זה .אני מוותר בזה על כל זכות
לטעו טענת התיישנות ו/או טענה ביחס לסכו החוב ו/או כל טענה אחרת בקשר לשטר זה ,בי היתר לפי הוראות פקודת
השטרות וכמו כ הנני פוטר בזה את מחזיק /י שטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשה.
 .3לראייה מצ"ב צילו ת.ז של הערב/י
_______________
ש פרטי ומשפחה

_______
תפקיד

_______________
ש פרטי ומשפחה

_______
תפקיד

_____________
מס' ת.ז.
_______________
מס' ת.ז.

_____________________
כתובת מלאה
_____________________
כתובת מלאה

________________
חתימה ) ללא חותמת(
________________
חתימה ) ללא חותמת(

** שטר חוב זה בחתימתו המלאה מחלי כל שטר אחר שקד לו בחברה ותק לגבי כל חוב שקיי כלפי חברת קליר כימיקלי

