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  00/00/0000                                                                                                       בס"ד

  00000000 רכישת רכב \ גיוס אשראי \הזמנת שירותי יעוץ 
  

  העסקהפרטי מבקש   .1
          מספר:                         :רחוב                   ישוב:                      ת.ז.                     שם מלא: 

         מייל: 

   נייד: 

  פרוט העסקה:   .2
  

   שנת ייצור:                             צבע חיצוני:                            רכב: 

   מספר רכבים:                       תוצר:                                צבע               דגם:           מנוע 
  מחיר הרכב  .3

   בסך: בהתאם להזמנת הלקוח בפועלמחיר הרכב והתוספות 
               תוספת אבזור : 

                 
  אופן התשלום  .4

  מע"מ עבור דמי טיפול ושירות. כולל ₪              שולם סך של י ההזמנה במעמד 
  

  ) ₪                ( מחיר הרכב לפני הנחה  )             לאחר ההנחה מחיר העסקה ₪                     ך סל דמימון ע
  : הינו בהתאם ובכפוף למועדי אספקת הרכב על ידי היבואן. זמן אספקת הרכב  .5
    :  מקום מסירת הרכב  .6
  אחריות  .7

היבואן ולתקופה שתיקבע ע"י היצרן, ועל פי תנאי תעודת האחריות של היצרן אשר תועבר האחריות לרכב הינה של 
  ללקוח במועד מסירת החזקה ברכב.

השונים לשם קבלת וגופי מימון הלקוח מבקש בזאת כי נטו דרייב יפעלו לשם גיוס מימון הרכישה ע"י פנייה לבנקים   .8
  המימון.

ליחים להשיג את ההלוואה לצורך רכישת הרכב תושב ללקוח נטו דרייב אינם מצמוסכם על הצדדים כי במידה ו   .9
  , וכי לצדדים לא יהיו טענות האחד כלפי משנהו.כהזמנההתמורה ששולמה 

  ימי עסקים ממועד קבלת הודעת סירוב הגורם המממן. 14ללקוח תתבצע תוך  דמי ההזמנהיודגש כי השבת   .10
הלקוח נותן את הסכמתו כי בביטול ההזמנה לאחר קבלת אישור למימון ע"י הגורם מממן כלשהו תחייב אותו   .11

  .ששולמה דמי ההזמנהבתשלום 
  נטו דרייב יבצעו את הזמנת הרכב על שם הלקוח מהיבואן. הסכמתו כיהלקוח נותן את   .12
ברשיון הרכב של הלקוח כלומר  נטו דרייב מתחייב לפעול אצל היבואן לרישום הרכב על שם הלקוח כבעלים ראשונים.  .13

  00יירשם ״מספר בעלים קודמים : 
  
  הצהרה  .41

נכונים, ידוע לי כי אין הטופס הנ"ל מהווה אישור לביצוע אני הח"מ מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי במסמך דלעיל   
  העסקה וכן ידוע לי כי הבקשה כפופה לאישור נטו דרייב.

הנני מאשר ל נטו דרייב לפנות על מנת לקבל מידע על חשבוני המתנהל בבנק ואני מוותר בזאת על חובת הסודיות   
אמור לעיל.  כמו כן, אני מקבל על עצמי אחריות לנזקים הבנקאית המוטלת על הבנק בכל הנוגע והקשור למתן מידע, כ

העלולים להיגרם לי ולבנק עקב מסירת המידע מכל סיבה שהיא, ומאשר כי לא אבוא בטענות, דרישות או תביעות 
  כלשהן כלפי הבנק ועובדיו.

  
  
  
  

  ________________הלקוח:  ימתחת  ימת נטו דרייב: ______________חת       תאריך:___________  
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  17013309מס' חוזה   תפעול עסקה \נספח שירותי אחזקה 
  
  
  

 .בנושאי ביטוח וליוויייבים לספק שירותי יעוץ חנטו דרייב מת . 1
 .טיפולים בנושאי וליוויייבים לספק שירותי יעוץ חנטו דרייב מת . 2
, בתום תקופת במעמד מכירת הרכב וליווינטו דרייב מתחייבים לספק שירותי יעוץ  . 3

 .המימון
נטו דרייב מתחייבים לתת מענה טלפוני/מייל לכל אורך העסקה, עד לסוף תקופת המימון  . 4

למעט חגים וימי  לפחותשעות  36\24בהתאם לנסיבות בין סביר והמכירה , בזמן תגובה 
 .שישי

 .רת חוזההיה ונטו דרייב לא עמדו באחת ההתחייבות הנ״ל , הדבר יחשב להפ . 5
בסכום השקול לפעמיים דמי בהפרת חוזה מצד נטו דרייב, תפצה נטו דרייב את הלקוח  . 6

 .השירות 
  
  

   ________________ חתימת הלקוח
  
  

    __________________ חתימה נטו דרייב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


