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בקשה להשאלת ציוד – חנות שיתופית שכונת "בצוותא" בחריש
שפיר מגורים ובניין בע"מ (להלן" :שפיר") העמידה לרשות תושבי השכונה חנות שיתופית ממנה יוכלו דיירי
השכונה בלבד לשאול כלים ואביזרים שונים.
השאלת ציוד מהחנות כאמור תבוצע רק לאחר מילוי טופס זה באופן מלא על כל סעיפיו והגשתו לגורמים
המוסמכים מטעם חב' שפיר.
ידוע לתושבי השכונה כי השאלת הציוד הינה על בסיס "כל הקודם זוכה" ועל בסיס היות הציוד המבוקש פנוי
להשאלה במועד המבוקש ו/או שלא הוזמן על ידי מאן דהוא מראש.
כן ידוע לתושבי השכונה כי תקופת השאלת הציוד תהא מוגבלת לתקופה של עד ( 7שבעה) ימי עסקים בלבד.
במעמד השאלת הציוד בפועל ,תימסר על ידי המבקש לנציג שפיר המתפעל את החנות המחאת פיקדון בסך של
 ₪ 500אשר תוחזר לידי המבקש במועד השבת הציוד לחנות ובכפוף לעמידת המבקש בהתחייבויותיו בטופס זה
ובהוראות תקנון השימוש בחנות השיתופית המצורף לטופס זה.
שם מלא.______________________ :
תעודת זהות.___________________ :
כתובת מלאה.__________________ :
מספר טלפון.___________________ :
טלפון נוסף.____________________ :
תאריך השאלה._________________ :
תאריך החזרה משוער.____________ :
הפריט המבוקש._________________________________ :
בחתימתי מטה הנני מתחייב ומאשר כדלקמן:


כי הציוד מצוי בבעלותה הבלעדית של שפיר והוא נמסר לי להשאלה בלבד.



כי אפעל בהתאם לקבוע בתקנון השימוש בחנות המשותפת אשר נקרא על ידי והבנתי את תוכנו
והוראותיו.



הציוד ניתן לי כשהוא תקין לחלוטין ומוכן לשימוש ואני מתחייב להשיבו כשהוא תקין לחלוטין ,נקי
ומוכן לשימושו של המשאיל הבא אחרי.



הנני מתחייב להשתמש בציוד בצורה נאותה וסבירה וזאת למטרות להן מיועד הציוד בלבד.



הנני מתחייב שלא למסור את הציוד ,או כל חלק ממנו לשימושו של אחר.



הנני מתחייב לתקן כל תקלה ,שבר ,קלקול או נזק שיגרם במהלך התקופה שבה הציוד מצוי ברשותי אף
אם קרה כתוצאה מבלאי סביר ושימוש נכון בציוד או לשפות את שפיר בעלות הציוד באם אינו ניתן
לתיקון.



הנני מתחייב לדווח לשפיר על כל אובדן ו/או כל נזק שייגרם לציוד בהקדם האפשרי.



כי אשיב את הציוד המושאל לחנות תוך  7ימי עסקים ממועד השאלתו.



הנני מסכים ומאשר כי ככל שהציוד לא יוחזר על ידי ו/או יוחזר במצב שאינו תקין אני אשא בעלות
המלאה של הציוד בהתאם למחירון המצורף למסמך זה וככל ולא אעשה כן תוך  7ימים ממועד השבת
הציוד המשוער כמפורט לעיל תהיה שפיר רשאית להפקיד את המחאת הפיקדון שברשותה ולא תהיה
לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2
הנני מאשר כי קראתי את הטופס ואת תקנון השימוש על סעיפיהם ,תוכנם הובן לי והועמדו לרשותי מלוא
האמצעים לדרוש ולקבל הבהרות לגבי כל אחת מהוראותיהם ואני מתחייב למלא אחריהם ככתבם וכלשונן.
הנני מתחייב שלא לבוא לשפיר בכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר עם טופס זה ו/או בקשר עם הוראות
התקנון ו/או בקשר עם השאלת הציוד.

חתימת המבקש ___________

תאריך ___________

אישור נציג שפיר על קבלת המחאה כפיקדון ______________

אישור השבת הציוד (ייחתם על ידי נציג שפיר במועד השבת הציוד):
אני _______ מאשר כי הציוד המושאל הוחזר במועדו כשהוא תקין ,נקי ומוכן לשימוש הבא.

חתימה ____________

תאריך ____________

