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הסכם השכרת קרוואן נגרר
בין :שרון צ'רי -משק צ'רי ,עוסק מורשה( , 034072850להלן ה"משכיר") מצד אחד;
לבין ,____________ :ת.ז _________ ,כתובת _________________ ,טלפון ______ (להלן ה" שוכר")
מצד שני;
 ___ AVIVA SPACEמספר רישוי__ ( ___ 9400176להלן

הואיל והמשכיר הינו הבעלים של קרוואן מסוג_
ה"קרוואן" להלן ה"מושכר")
והואיל והשוכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין לשכור את הקרוואן לשימושו הפרטי בלבד;
והואיל והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב כנספח  1להסכם זה המהווה חלק בלתי
נפרד ממנו לצורך הסכם זה לתקופה מוגבלת כאמור בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי פרשנות:

.2

.3

.4

.5

.6

.7

 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2.1חלוקת ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
תקופת השכירות:
 .1.2מתאריך ______ בשעה ______ עד תאריך _______ בשעה ______ ,סך הכל ___ לילות (להלן
"תקופת השכירות")
 .2.2הדגם המושכר __.______ AVIVA SPACE
 .3.2השוכר אינו רשאי להעביר זכויותיו על פי הסכם זה לצד שלישי באופן מוחלט ,כן לא רשאי השוכר למסור את
הקרוואן ,על כל הכלול בו ,או להשכירו לכל אדם.
דמי השכירות:
 .1.3עבור תקופת השכירות והשימוש בחפצים המפורטים בנספח  1ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בסך _-
______  ₪אשר ישולמו מראש .השוכר ישאיר בידי המשכיר פרטי כרטיס אשראי או צ'ק לביטחון ,אשר
 ₪ 5000לצורך תיקון הנזקים שיגרמו ככל
המשכיר יהיה רשאי לחייב השתתפות עצמית עד לסכום של
שיגרמו במושכר על ידי השוכר במהלך תקופת השכירות.
 .2.3המשכיר יציב את הקרוואן במשק ויחזיר אותו עם סיום תקופת ההשכרה .העלות הנקובה כוללת את עלות
הגרירה וההצבה.
תנאי השכירות:
עם קבלת הקרוואן ,האחריות עליו במלואה עוברת לידי השוכר ,הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על
עצמו ,אורחיו ,הקרוואן ,הציוד והתכולה כעל שלו ,ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לקרוואן ,לציוד והתכולה בעקבות
רשלנות ,זדון או שימוש שלא לפי הוראות הסכם זה וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר.
הצהרות והתחייבויות השוכר:
 .1.5השוכר מתחייב לפעול ולהשתמש בקרוואן בהתאם להנחיות הבטיחות הבאות:
 .1.1.5יש איסור להשאיר אש דולקת בקרוואן ללא השגחה וכן יש איסור להדליק אש בקרוואן למעט שימוש
בכיריים .בסיום השימוש יסגור השוכר את מיכלי הגז .השימוש בגזיה ייעשה מחוץ לקרוואן במרחק בטוח
ובהשגחת מבוגר.
 .2.1.5אין להכניס בעלי חיים לקרוואן.
 .3.1.5בכל מקרה של קלקול טכני ו/או מכני ,תאונה או נזק מכל סוג שהוא ,יודיע על כך מייד למשכיר.
התחייבויות המשכיר:
 .1.6המשכיר מתחייב להעמיד לרשות השוכר את המושכר ביום ההשכרה כשהוא במצב תקין כשכל המערכות בו
פועלות ותקינות.
 .2.6המשכיר מתחייב להציב את הקרוואן עבור השוכר ,תוך ביצוע הדרכה ראשונית לתפעולו.
הזמנות ותשלומים:
 .1.7בעת מסירת הקרוואן ימסור השוכר למשכיר פרטי כרטיס אשראי או המחאת ביטחון.
 .2.7במידה ובעל הכרטיס אינו השוכר ,בעל כרטיס האשראי הרשום הינו צד חייב וערב לכל התחייבות בהסכם זה
ולא תהיינה לו טענות לחיוב בכרטיס זה בקשר להסכם השכירות.
 .3.7המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום מראש על ההשכרה.
 .4.7במידה והשוכר יפעל בניגוד להוראות הסכם זה ,רשאי המשכיר לדרוש ממנו להחזיר באופן מיידי את
הקרוואן לחזקת המשכיר והשוכר יעשה זאת ללא עיכוב .במידה והשוכר יפעל בניגוד להוראות הסכם זה הוא
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יחויב בעבור תשלום מלא של דמי השכירות בגין תקופת השכירות גם אם הקרוואן יוחזר בטרם תסתיים
תקופת השכירות המוסכמת.
 .5.7במקרה בו ייגרם נזק לקרוואן ,לתכולתו או לצד שלישי כתוצאה מפעילות השוכר ,יישא השוכר באחריות
המלאה לנזק בפני המשכיר ובפני כל צד שלישי.
 .8מועדי תשלום ודמי ביטול:
 .1.8עלות השכרה מלאה להבטחת הזמנה יגבו עם אישור ההזמנה.
 .2.8במקרה של ביטול הזמנה עד  30יום לפני איסוף הקרוואן יגבו דמי ביטול בסך . 20%
 .3.8במקרה של ביטול הזמנה פחות מ  30יום לפני איסוף הקרוואן יחויב השוכר בעלות השכירות המלאה של
ההזמנה מכרטיס אשראי המופיע בטופס ההזמנה.
 .4.8היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכב מעל  4שעות מסיבה שאינה תלויה במשכיר ,יודיע המשכיר לשוכר
על כך באופן מיידי ,יחזיר את התשלום ששולם במידה והשוכר יהיה מעוניין לבטל את ההסכם או יפצה אותו
בימי השכרה אחרים שיתואמו כנגד התשלום ששולם או ישולם ובנוסף יוענק לשוכר פיצוי מוסכם ומותנה
בהתאם לזמן ההשכרה (על בסיס קרוואן פנוי) ללא תשלום נוסף.
 .9החזרת הקרוואן:
 .1.9יש להחזיר את הקרוואן בהתאם ללוחות הזמנים אשר נקבעו בהסכם זה ,במצב תקין וכפי שהתקבל ביום
תחילת תקופת השכירות ,למעט בלאי סביר.
 .2.9במידה והשוכר לא יחזיר את הקרוואן במועד הקבוע בהסכם זה ו/או במקרה של הפרת ההסכם על ידי
השוכר ,יהיה המשכיר ו/או שלוחיו רשאים להיכנס לקרוואן בכל עת ובכל מקום בו ימצא הקרוואן לתפוס אותו
ולהוציא אותו ממקום הימצאו ולנקוט בכל הצעדים שיראו למשכיר כדרושים על מנת לתפוס את החזקה
בקרוואן .המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם למשכיר ,למושכר ולשוכר עקב תפיסת המושכר
כאמור והאחריות לנזקים כאמור תחול על השוכר בלבד .השוכר מתחייב לפצות את המשכיר בגין כל
ההוצאות והנזקים שנגרמו לו בגין אי החזרת הקרוואן בתום תקופת השכירות והצורך לתפסו במקום הימצאו.
 .3.9השוכר יחויב עבור ציוד שלא הוחזר או שניזוק במחיר עלות מלא.
 .4.9לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה ,אלא בהוכחת מקרה חריג (מצער חלילה)
שיתקבל על דעתו של המשכיר .גובה ההחזר יהיה חלק יחסי בניכוי הפסד המשכיר.
 .01ביטוח:
 .1.01הקרוואן מבוטח בביטוח חובה צד ג' ומקיף על ידי המשכיר .עלות השתתפות עצמית של השוכר במקרה
של נזק או תאונה היינו .₪ 3300
 .11אחריות:
השוכר משחרר בזאת את המשכיר ו/או מי מטעמו ,מכל אחריות בקשר עם תביעות בגין אובדן או נזק לרכוש שהשאיר
במושכר במשך או לאחר תקופת השכירות וזאת ללא כל קשר אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנות המשכיר או אשמתו
בדרך אחרת.
 .21במקרה של תאונה או גניבה:
השוכר מתחייב למסור דיווח על פרטי האירוע ולשתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל צד שלישי ,לרבות
הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים.
 .31שונות:
 .1.31כל ויתור של צד למשנהו על קיום זכות המגיעה לו על פי ההסכם ,או הימנעות צד מעמידה על זכותו ,לא
יחשב כויתור ,הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות.
 .2.31כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא .כך הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר
רשום לכתובות האמורות לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעדה  72שעות מעת מסירתה למשלוח בית הדואר.
 .3.31הצדדים מסכימים כי דיני מדינת ישראל יחולו על כל דבר ועניין הנוגע לפירושו ,קיומו ,ביצועו ,יישומו
והפרתו של הסכם זה  .מוסכם בזאת במפורש ,כי בית המשפט המוסמך בבאר שבע ,יהא בית המשפט
היחידי המוסמך לדון בסכסוכים הנובעים ו/או הקשורים בהסכם זה.

שנערך ונחתם בתאריך_________

