טופס הצעת מחיר/הזמנת עבודה:
טל' ,072-3927755 :פקס03-9470710 :
מיילhovalothamoshavnikim@gmail.com :

אתרwww.hamoshavnikim.com :

איך הגעת אלינו___________ תאריך._____________:
שם הלקוח ______________________ :טל' ___________________:תאריך הובלה._____________________ :
כתובת מייל.____________________________________ :

כתובת נקודת העמסה
רח' ______________:מס'____:
כניסה _____:קומה _____:דירה___:
מעלית :יש/אין מנוף :כן/לא חנייה :כן/לא
עיר.___________ :

כתובת נקודת פריקה

מס' חדרים____ :
מס' נפשות____ :
מרחק____ :
זמן____ :

רח' ______________:מס'____:
כניסה _____:קומה _____:דירה___:
מעלית :יש/אין מנוף :כן/לא חנייה :כן/לא
עיר.____________ :

תכולת הדירה:
ארון בגדים
ארון הזזה
ארון קודש
ארון נעליים
ארונית מדפים
ארונית פלסטיק
כוורת/סיפרייה
מראה/עומדת
טלוויזיה
רדיאטור/מאוורר

כיסא מחשב/מנהלים
מחשב/מדפסת/מגרסה
מזנון /תלוי
ויטרינה /זכוכית
קומודה/עם מראה
מזרן יחיד/זוגי
מיטה בסיס/זוגי/יהודית
שידות חדר שינה
מיטת תינוק/לול/מעבר
מיטת נוער/מיטת ילד

מייבש כביסה
מכונת כביסה
מיקרוגל/טוסטר
מדיח כלים
תנור/כיריים
מקרר/כפול
מקפיא
מתקן מים/תמי 4
מכונת קפה
ריהוט גן

שואב אבק
אופניים
אקווריום
עציצים
תמונות
גריל גז
מכשיר כושר
פסנתר
קרטונים
שקיות/באלות

ספה 2,3
ספה פינתית/שזלונג
כורסא/עיסוי/הדום
כסאות/בר/נדנדה
פינת אוכל קטנה/גדולה
שולחן סלון קל/כבד/נוי
שולחן כתיבה/מחשב
שידת החתלה
שידה/שידת טלויזיה
מנורת עמוד /נברשות

סה"כ מחיר הובלה___________ :ש"ח כולל מע"מ
הערות:

***ביטוח הובלת התכולה בסוכנות הביטוח רמות***

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*כל ארגז ,מזוודה ,שקית מעבר ל_____ יחידות בתוספת תשלום של  ,₪ 10כל באלה (שק ענק לחפצים שלא ניתן לארוז בארגז) מעבר
ל_____ יחידות בתוספת תשלום של .₪ 50

תוספות

כמות

מחיר

סה"כ

הערות

פירוק /הרכבת
רהיטים
שרות מנוף
שרות אריזת בית
שרות פריקת בית
אספקת קרטונים

ישולם בנפרד ע"י הלקוח ,לא כלול במחיר הסופי!
כולל חומרי אריזה וקרטונים

סה"כ מחיר הובלה כולל תוספות_____________ :ש"ח כולל מע"מ
*תשלום ההובלה יבוצע בתום ההובלה לראש הצוות במזומן בלבד ,אלא אם סוכם אחרת (תשלום המחאה כפוף לאישור  ERNותחול עליו תוספת
תשלום של .)2%
*הצעת המחיר מתייחסת לחפצים שפורטו בהצעה בלבד ,ולאחר בדיקה ואישור הלקוח ,חפצים שלא פורטו בהצעה הנ"ל יישאו בתוספת מחיר.
*במידה ולקוח מעוניין בביטול ההובלה ,חייב לעשות זאת עד  72שעות לפני מועד ההובלה ,היה ולא הודיעה יישא בתשלום של  50%מסך ההובלה.
*שביל הגישה בין חניית המשאית לבניין/בית לא יעלה על  50מטר ,יחויב בתוספת תשלום בהתאם למרחק ולדרכי הגישה.
*חברת ההובלה רשאית לבטל הובלה ,באם לא קיימת חנייה ו/או עצירה מוסדרת למשאית למשך זמן ההובלה.
*ביטוח תכולה בהעברה ,אינו מכסה :מסכים/טלויזיות  , LCDמחשבים שלא באריזתן המקורית ,תכולת ארגזים שלא נארזו על ידנו ,אקווריום.
*הלקוח אחראי לבדוק שכל חפציו עומסו למשאית ההובלה ובסיום ההובלה לבדוק שאין חפצים השייכים לו במשאית.

חפשו אותנו ב-

