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 הובלת דירההסכם 
 

 ה ____שנ_____ חודש  __ ביוםב_____ שנערך ונחתם 
 
 

 ____________ ת.ז ___________ בין:
 ____________ ת.ז ___________

 ______, מיקוד _______, ________רחוב מ
 ________פקסימיליה: ;טלפון: __________ 

   אימייל _________
 ("המזמין")להלן: 

 
 
 

 
מצד 
 אחד;

   

מורשה_______/ח.פ  _________)עוסק לבין:
________) 

 מרחוב _____, _________
 _________; נייד:  טלפון: _________

 
 "(חברת ההובלות")להלן: 

 
 
 
 
מצד 
 שני;

 
 
 

והמזמין מעוניין להוביל את תכולת דירתו הנמצאת בכתובת _________  הואיל

 ;__________עיר ____ קומה ____עיר _____קומה ___  לכתובת 

 

מצהירה כי יש בידע המיומנות, הניסיון ובידיה כל  ותוחברת ההובל והואיל

האמצעים הכלים וכוח האדם הדרושים למתן שירותי ההובלה ברמה 

 ;הגבוהה ביותר

 

שירותי וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם בקשר למתן    והואיל

 כמפורט בהסכם זה להלן., והכל ההובלה

 

 :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

עיר  ____מהכתובת ______ ההובלה תבוצע ביום __________ בשעה _______ .1

 .קומה______  ___עיר____ ______ קומה _____ לכתובת _______

 האם בבניין קיימת מעלית ? כן/לא .2

 האם יש צורך באריזת ארגזים ? כן/לא .3

 ___ :ארגזיםמספר  .4

 ____:מספר המובילים שיבצעו את ההובלה .5

 שירותי ההובלה כוללים/אינם כוללים שירותי פירוק ו/או הרכבה. .6

 פירוט התכולה שיש להוביל: .7
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a. ______________ 

b. ______________ 

c. ______________ 

d. ______________ 

e. ______________ 

f. ______________ 

g. ______________ 

 ל אספקת חומרי אריזה לרבות ארגזיםהשירות כולל/אינו כול .8

 חברת ההובלה מתחייבת לעמוד בלוח הזמנים הקבוע כאמור. .9

חברת ההובלה תנקוט בכל צעדי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזק, בין נזק גוף  .10

ובין נזק רכוש למזמין ולכל צד שלישי כלשהוא בקשר לאספקת מתן שירותי 

 ההובלה.

שייגרמו נזק גוף לכל  את מלוא האחריותל עצמה חברת שירותי ההובלה מקבלת ע .11

למזמין ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל של חברת ההובלות ו/או 

 עובדה ו/או המובילים מטעמה בהתאם לכל דין.

ימים לצד השני באמצעות  14הצדדים יהיו רשאים לסיים הסכם זה בהתראה של  .12

הודעה בכתב, ומבלי שהדבר ייחשב הפרה להסכם זה וכי המזמין לא ייאלץ לשלם 

תשלום נוסף עבור הביטול; וכי לצד השני לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 בקשר לכך. 

 זמיןימים תחייב את המ 14אה של ביטול הובלה בפרק זמן נמוך יותר מהתר .13

 בתשלום של _______.

 להתמורה לביצוע מתן שירותי ההובלה, יישלם המזמין על פי חוזה זה סך ש .14

 __________ ש"ח בתוספת מע"מ.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

      ________________                                                ___________________ 

 חברת ההובלות      המזמין                    


