
 קואופ ישראל - כרטיסי תוויםהתקשרות לרכישת 

באמצעות  - התאחדות התעשיינים בישראלב_________________________, מפעל החבר , אנו הח"מ
מקואופ ישראל רשת סופרמרקטים  לרכוש( מעוניינים "המזמין"להלן:  )אגודת בית התעשיינים חיפה 

 להלן: המשווקים על ידה בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה, כרטיסי תווים ("קואופ ישראל")להלן:  בע"מ

המשווקים על ידה, כפי שיוזמנו על ידי המזמין החל  כרטיסי תוויםקואופ ישראל תמכור למזמין  .1
 (דוגמת טופס הזמנה מצורפת)טופס הזמנה למילויכפוף  06/09/2018ועד ליום  01.01.2018מיום 

 ובכפוף לתנאי מסמך זה.
, בכפוף למלאי הקיים בעת ביצוע כל הזמנה בידי שוניםיו בערכים נקובים, יה כרטיסי התווים .2

 ולסייגים, בכפוף לתנאים בהםקואופ ישראל ויאפשרו ביצוע רכישות ברשתות המפורטות 
כרטיסי תווים. המזמין מצהיר כי כרטיסי התווים עונים לצרכיו וכי לא תהיה  המפורטים על גבי

ואופ ישראל בקשר עם ערך כרטיסי התווים שיהיו בידי הקואופ לו כל טענה ו/או דרישה כלפי ק
 .בעת ביצוע הזמנות

בין היתר, אך לא רק, , הכרטיסיםיכובדו במגבלות ובסייגים המצוינים על גבי  כרטיסי התווים .3
כרטיס התווים, בתי העסק המכבדים את שינויים ברשימת , הגבלות וסייגים בנוגע לתוקף הכרטיס

 וכו'.אופן מתן עודף 
 . "קואופ שופ בכפר" בסניפיהתווים כרטיס לא ניתן לממש את מובהר, כי  .4
ימסרו לקואופ ישראל בטופס הזמנה הנהוג בקואופ בעת ביצוע  לרכישת כרטיסי תווים ההזמנות .5

 חתום ונושא חותמת המזמיןכשהוא , או כל טופס אחר שיאושר על ידי קואופ ישראל, הההזמנ
גבי הזמנה/טופס על . ואשר יחייב את המזמין לכל דבר וענייןמו וחתימת מורשי החתימה מטע

 כרטיסי התוויםהמוזמנת והאופן שבו מעוניין המזמין לקבל את כרטיסי התווים תפורט כמות 
לרשת קואופ ישראל ההזמנה/הטופס. למען הסר ספק, בהתאם לאפשרויות המוצעות על גבי 

 החתימה שלו. י/חתום על ידי מורשה שמורה הזכות לדרוש מהמזמין קבלת טופס הזמנה
המזמין על פי מסמך זה וטופס ההזמנה,  ידישיוזמנו על  כרטיסי התוויםקואופ ישראל תספק את  .6

בתאריך המבוקש על גבי טופס ההזמנה, בכפוף ללוחות הזמנים כפי שיתאפשרו על ידי קואופ 
, לרבות חיו, במלואם ובמועדםישראל ובכפוף למילוי כל התחייבויות המזמין על פי מסמך זה ונספ

 .המפורטים להלן קיום תנאי התשלום
לנציג מטעם המזמין שפרטיו האישיים יצוינו על גבי כרטיסי התווים קואופ ישראל תמסור את  .7

כרטיסי טופס ההזמנה, במקום שיצוין על גבי טופס ההזמנה, במסירה אישית ועם מסירתם של 
ולכל אובדן  על כרטיסי התוויםחריות המלאה והבלעדית תעבור האהמזמין לנציג המזמין כאמור, 

 למזמין, וקואופ ישראל תהא פטורה מכל אחריות כאמור.  - או נזק שיגרם להם
עבור את מלוא התמורה תשלום המזמין ימסרו לנציג המזמין כאמור, רק לאחר  כרטיסי התווים .8

. מוסכם כי המזמין יוכל לרכוש את כרטיסי התווים בהנחה  בשיעור של  שהוזמנו כרטיסי התווים
, בהעברה כרטיסי התוויםבעבור המזמין ישלם לקואופ ישראל התווים הנקוב.  כרטיסימשווי   14%

"המועד ימים לפני אספקת הכרטיסים על ידי קואופ ישראל )להלן:  10עד  בנקאית שתבוצע
הצגת אסמכתא על ביצוע התשלום לנציג  למזמין תעשה כנגד (. מסירת כרטיסי התוויםהמוסכם"

 . קואופ ישראל
 .שעות ממועד קבלת כרטיסי התווים על ידי המזמין  48כל ההזמנות ישופעלו תוך  .9

לקואופ ישראל  יתברר כי המזמין איחר בביצוע התשלוםבמקרה בו על פי רישומי קואופ ישראל .10
 סכום התמורה שהיה עליו לשלם כאמור )להלן:במועד המוסכם, ישלם המזמין לקואופ ישראל את 

לשנה,  4%בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפריים הנהוגה בבנק הפועלים בע"מ, בתוספת ( "החוב"
 מכל   - עליו בחישוב על בסיס יומי. קואופ ישראל תהא רשאית לנכות את סכום החוב והריבית 

 שהיא ביניהם.התקשרות גיע ממנה למזמין בגין כל סכום המ
אלא אם כן יודיע מי מהצדדים 09/09/2018 ועד ליום 01/07/2018החל מיום תוקף מסמך זה הינו  .11

בכתב, בכל עת ועל פי שיקול להפסיק את ההתקשרות נשוא מסמך זה, למשנהו בכתב על רצונו 
. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות נשוא מסמך זה לידי סיום ("ההודעה")להלן:  דעתו

שהתבצעו עד  כרטיסי התוויםבכפוף לסילוק כל חובות המזמין בגין הזמנת  בהודעהבמועד הנקוב 
שסופקו עד למתן הודעה תווים כרטיסי תנאי מסמך זה יחולו לגבי  למתן הודעת סיום כאמור.

 כאמור.
ובכפוף לאישור  26/8/2018במסגרת התקשרות זו היא עד ליום  למזמין כרטיסי התוויםאספקת  .12

 ישראל.המוסדות הרלוונטיים בקואופ 
או ו/על פי מסמך זה בכפוף לקיום דרישות נוספות  כרטיסי התוויםקואופ ישראל רשאית לספק את  .13

בהתאם למסמך זה והכל  כרטיסי תוויםו/או שלא לאשר הזמנת  מהמפורטות במסמך  אחרות
 בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת.

וכי אם ימכרו  התווים על ידי המזמין לגורם שלישיכרטיסי מכירת מובהר כי לא תתאפשר  .14
 במכירת כרטיסי התווים כל מעורבות ישראל לקואופ, לא תהא חרף האמור לצד ג'  הכרטיסים



ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה  בכל אחריות למכירה זו כאמור והיא לאתישא לגורם שלישי 
 .כנגד קואופ ישראל בגינה

מסמך זה ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל הסכם, הסכמה, מצג, פרסום, עלון  .15
או הבטחה, שהיו, אם היו, מצד המזמין או מצד קואופ ישראל או מי מטעמם, בכתב או בע"פ, עד 

 .ההזמנה המצורף אליו()לרבות טופס  על נספחיו סמך זהלחתימתו של מ
לבין כל מצג כאמור, יגברו הוראות מסמך זה. ל סתירה בין מסמך זה על צרופותיו בכל מקרה ש .16

לעיל, במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין האמור בטופס ההזמנה, מהאמור מבלי לגרוע 
 הוראות מסמך זה גוברות.

 
 
 

__________ __________________ 
 המזמין תאריך

 
 )חותמת+חתימות המורשים כדין לחייבו לכל דבר ועניין (                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשת  -01.07.18ביום  ורשת קואופ ישראלחיפה בהתאם להסכמות שהושגו בין אגודת בית התעשיינים  •
מסך המכירות  0.5%בגובה ה עמל 01.11.2018מתאריך לאחר גמר ביצוע מכירת התווים  ולא יאוחר תעביר 

נטו בתוספת מע"מ  באמצעות העברה בנקאית וזאת כנגד חשבונית שתשלח  ע"י אגודת בית התעשיינים 
 חיפה

 נספח תנאים מסחריים

 התמורה:

כרטיס אלקטרוני ימכרו למזמין במסגרת מבצע –כרטיסי  התווים  מסוג  "תו ישראל" 
)מועד המבצע   עפ"י שיקול דעתה של קואופ ישראל( בתמורה  ראש השנה תשע"טהמכירות: 

 . לחברי ההתאחדות 14%לתשלום ערכם הנקוב בהנחה של 

ובכפוף למועדים   ראש השנה תשע"חכרטיסי הקניה יסופקו למזמין בתנאי מבצע  המכירות 
 שיקבעו ע"י קואופ ישראל.

 תנאי תשלום:

סניף   598868ן:  -ח–ישראל שפרטיו כדלקמן  תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון קואופ
 , בהתאם לדרישות  קואופישראל.12-מרכז עסקים  בנק פועלים  –ירושלים  436

 


