
העיקר "להלן  "העיקר הבריאות"מפעילת אתר  מ" בע2017העיקר הבריאות הסכם בין 
". הבריאות

 
____________ ז.ת_____________ לבין המוכר מר 

 
הציוד "להלן . ______________– " ציוד משומש"על מכירת " המוכר"להלן הצהרת 

". המשומש
 
המשמש כמתווך " העיקר הבריאות"לצוות אתר " הציוד המשומש"אני מתחייב למכור את . 1

. בעסקה בלבד
. (מצורפת קבלה ותעודת האחריות על שמי)ים בבעלותי /אני מצהיר ומתחייב כי המוצר. 2
או כל טענה /ו, "ציוד המשומש"אני מצהיר כי אין לי ולא תהיה לי כל טענה בכל הקשור ל. 3

". העיקר הבריאות"מאתר " הציוד המשומש"בקשר למכירת 
או /לא קיימת אחריות וכי לא תהיה לי כל דרישה ו" העיקר הבריאות"אני מצהיר כי לאתר . 4

. או מי מטעמו" /העיקר הבריאות"טענה בגין האחריות מאתר 
על חשבונו למעבדה בהתאם לכתובת " המוצר המשומש"המוכר מתחייב להעביר את . 5

". העיקר הבריאות"המעבדה אותה יקבל המוכר מאתר 
. מ"מע+  ₪ 350מובהר ומוסכם על המוכר כי הוא ישלם את עלות בדיקת המעבדה בסך . 6
 ימים מקבלת 7תועבר למוכר בתוך " ציוד המשומש- "הצעת מחיר ל "מובהר ומוסכם כי . 7

. תוצאות המעבדה
בהתאם " המוצר המשומש"מובהר ומוסכם על המוכר כי במידה והוא יחליט שלא למכור את . 8

.  ימים7להצעת המחיר יאסוף המוכר את המוצר המשומש מהמעבדה וזאת בתוך 
 ימים מיום ביצוע הבדיקה המוכר 90במידה והמוכר לא יאסוף את המוצר מהמעבדה בתום . 9

. עבור אכסון ₪ 100מתחייב לשלם בגין כל יום איחור סכום של 
.  יום מקבלת תוצאות הבדיקה14הצעת מחיר תועבר למוכר בתוך . 10
בהתאם להחלטת המוכר התשלום יועבר למוכר בהעברה בנקאית באחת מהאפשרויות . 11

:  הבאות
יום מיום ביצוע בדיקת הציוד במעבדה ובהתאם להצעת המחיר אותו יקבל  ' –  14אפשרות א

 .המוכר
הציוד "ביום מכירת  (עבור תקופת ההמתנה למכירה)תוספת + הצעת המחיר '– אפשרות ב

 . למסמך זה1במצב זהה להצהרת המוכר בהתאם לסעיף " הקונה"' לצד ג" המשומש
חשבונית מס קבלה בגין התשלומים אותם " מ" בע2017העיקר הבריאות "להמוכר יספק . 12

. הוא יקבל בהתאם לחוק
 

___________________ :שם המוכר
___________________ המוכר. ז.ת

____________________ טלפון נייד 
 

______________ חתימה + שם מלא 
______________________ חותמת

  
 


