
בס"ד                                                                                     תאריך:_________

מ.ב נגררים וקראוונים - הסכם השכרת קרוואן נגרר 
של המזמין +ת.ז של בעל כרטיס האשראיז יש למלא את המסמך הנ"ל ולצרף צילום ת.
 rentcaravan1@gmail.com, מייל:0774249086נא לשלוח באחת מהדרכים הבאות: פקס: 

 במידה והשוכר גורר את הקרוואן, יש לצרף גם את צילום רישיון הרכב ותעודת הביטוח של הרכב
הגורר.

נערך ונחתם ביום- __________ תאריך__________

 ("להלן המשכיר”) מצד אחד 300692654        בין: מ.ב השכרת נגררים ע.מ

        לבין: _____________   ת.ז  ______________ כתובת ______________

        טלפון_______________("להלן השוכר")     מצד שני

הואיל:  והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן  ( להלן : " הקרוואן מ.ב השכרת נגררים " ).

והואיל: והמשכיר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין להשכיר את הקרוואן.

 והואיל: והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי
נפרד מימנו לצורך הסכם זה.

השוכר מקבל בשכירות את הקרוואן לשימושו בלבד ל -____________ימים החל מיום __________

תאריך __________שעה_______ וחזרה ביום ___________ תאריך __________

שעה__________
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

כללי פרשנות 

.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1

.חלוקת ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות2

 .הסכם זה מבטא את הסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,3
 והוא מחליף  ומבטל כל מצג,הסכם, משא ומתן,זיכרון דברים וכל מסמך אחר,ששררו או הוחלפו

(בין בכתב ובין בעל פה ) בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים ,קודם לחתימת הסכם זה.

 שעות מקבלת הקרוואן24,התחשיב ליום שכירות

_______ ₪עבור התקופה הקצובה והשימוש בחפצים ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות של .1

 אלא אם כן תיאם זאת עם המשכיר מראש, לכל יום פיגור בהחזרת הקרוואן ₪ 1000השוכר מתחייב לשלם .2
וסוכם על מחיר הארכת השכירות בכתב

 הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, האחריות עליו במלואה עוברת לידי השוכר, עם קבלת הקרוואן.3
 ומתחייב לשלם כל נזק, על אורחיו ולשמור על הקרוואן הציוד והתכולה כעל שלו, לשמירה על עצמו

 וכל נזק בעקבות בלאי, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות זדון שימוש שלא לפי ההוראות, שנגרם לקרוואן
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.סביר

 מעל גיל, במידה והשוכר או מי מטעמו גורר את הקרוואן השוכר מצהיר כי הנהג נושא רישיון נהיגה כחוק.4
 הרכב הגורר מבוטח בביטוח. אינו פסול ונוהג על פי החוק, ובעל רישיון נהיגה תקף במשך שנה לפחות  24

  חברת הביטוח בגין דבר שלא יודע עליו"יאם יגרם נזק שלא הוכר ע, ולמען הסר ספק, ומקיף' צד ג, חובה
 ישא השוכר במלא הנזקים הישירים או העקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד, המשכיר בכתב

.שלישי

 השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן לרכה הגורר שברשותו וו גרירה חוקי רשום.5
 השוכר הוא האחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות וישא  באחריות כלפי המשכיר, ברישיון הרכב

.וכלפי צד שלישי לגבי הגורר והקרוואן

.רגליו 4בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על .6

.יש לקשור את הגנראטור לרכב או לעמוד קבוע.7

 ובכל מקרה משקלו ובתנאי השטח, אורכו , להתחשב ברוחבו, יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה.8
 שכן מעבר למהירות זו עשוי הנהג ,   ש בכביש מהיר  "  קמ      90  אין לעבור על המהירות המרבית של 

 מומלץ, על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה חלילה
 אם, שים לב אם מנוע רכבך אינו מתחמם, לנסוע בהילוך נמוך בעליות וירידות ולשמור על טורים נמוכים

. כן עמוד בצד הדרך במקום מותר בלי להפריע למהלך התנועה והרם בלם יד של הרכב ושל הקרוואן

ללא מכוון!) רוורס( אין לנסוע לאחור .9

 השוכר מתחייב שלא להשאיר אש דולקת בקרוואן ללא השגחה ולא להדליק אש בקרוואן למעט שימוש.10
.בסיום השימוש בכריים של לסגור את מיכלי הגז. בכריים המותקנים בקרוואן

 השוכר מאשר למשכיר לגבות את דמי השכירות להזמנה זו מפרטי כרטיס האשראי המופיע מטה ולפרוע.11
 או למקרה שתגיע. אובדן או קלקול שנגרם לקרוואן בתקופת השכירות/ כל חוב או נזק הנובע מנזק 

 עבירה בה היה, 6הוצאות נסיעה בכביש , תלונה בגין דוח תנועה על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה
 המשכיר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי האשראי שאינן נוגעות' . וכד, מעורב הקרוואן 

 ובלבד שהמשכיר של ישא בגין חובות השוכר בגין תקופת, לחובות הנובעות משימוש השוכר
השכירות

 בעל הכרטיס האשראי הרשום הינו צד חייב וערב לכל ההתחייבויות, במידה ובעל הכרטיס אינו השוכר.12
בהסכם זה ולא תהיינה לו טענות לחיוב בכרטיס זה

 השוכר ממנה בזה את המשכירה באופן בלתי חוזר להיות מיופת כוחו בכל הליך משפטי או אחר הנוגע .13
 למושכר והשימוש בו  ואשר המשכירה צד לו, ובכלל זה הליכים משפטיים המתייחסים לשימוש במושכר על ידי

השוכר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, תהא המשכירה רשאית להתפשר או לנהוג אחרת לפי .14

        שיקול דעתה המוחלט בכל תביעה שהיא. כאמור, כל הסדר או פשרה שיושגו וכל פעולה 

      שתעשה על ידי המשכירה יחייבו את השוכר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל ההתחייבויות 

      המוטלות על השוכר לפי הסכם זה.

אם הקרוואן הושג מהמשכירה בדרך של תרמית או מצג שווא יחשב השימוש ברכב למעשה ללא .15

הסכמת המשכירה והוא מהווה הפרת ההסכם על ידי השוכר.

בתום תקופת השכירות, יחזיר השוכר את המושכר למשכירה במשרדה. במידה והמושכר לא .16

יוחזר כאמור ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה או תנאי מתנאיה על ידי השוכר, תהיה 

המשכירה ו/או שולחיה רשאים להיכנס למושכר בכל עת ובכל מקום בו תמצא ולתפסה

ולהוציאה ממקום הימצאה ולנקוט בכל הצעדים שיראו למשכירה כדרושים על מנת לתפוס 

החזקה במושכר. 

השוכר מתחייב להחזיר למשכירה את המושכר באותו מצב למעט בלאי רגיל שמקורו בשימוש .17

סביר

 המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת המושכר כאמור והאחריות .18

לנזקים אלו תחול על השוכר בלבד. 



 השוכר מתחייב לפצות את המשכירה בגין כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לה לבגין אי החזרת .19

המושכר כאמור והצורך לתפסו במקום הימצאו.

 השוכר אחראי בגין כל הנוהג במושכר ואחראי לכך שכל אדם אשר ינהג במושכר יהיה מורשה .20

לנהוג על פי הסכם זה, בעל רישיון נהיגה תקף וינהג בה ויפעיל אותה בהתאם לכל הוראות 

הסכם זה.

בכל מקרה של קלקול טכני ו/או מיכני, תאונה או נזק מאיזה מין וסוג שהוא, יעצור השוכר .21

מיד את המושכר, לא יזיזה ממקומה ויודיע על כך מיד למשכירה.

השוכר מתחייב לנהוג במושכר בצורה זהירה ובהתאם לחוקי התנועה והינו מתחייב שלא .22

לנהוג במושכר ברשלנות ו/או בפזיזות ו/או בחוסר זהירות ו/או לבצע במושכר מעשה שאינו 

חוקי.

 במידה ובגין נהיגתו הרשלנית ו/או הפזיזה ו/או חסרת הזהירות ו/או מעשהו הבלתי חוקי של .23

השוכר יגרום למושכר נזק, מתחייב השוכר לפצות את המשכירה עבור מלוא נזקיה לרבות 

מחירי השכירות עבור התקופה שבה יימצא המושכר במוסך לצורך ביצוע התיקונים.

במידה והמושכר או אחד מחלקיו או אביזריו ייגנב ו/או ייאבד, מתחייב השוכר לפצות את .24

המשכיר בגין כל נזק , אובדן, והוצאות הנובעות מכך.

 השוכר וכל המשתמשים מטעמו מוותרים על כל טענה או תביעה בבית משפט כנגד המשכיר בהווה.25
 או בכל נושא אחר כגון(אי שביעות רצון וכ'ו..) וואןובעתיד לכל נזק גופני שיקרה בעקבות שימוש בקר

השוכר משחרר את המשכירה, עובדיה, סוכניה מכל אחריות בקשר עם תביעות בגין אובדנם .26

או נזק לרכוש שהשאיר במושכר במשך או לאחר תקופת השכירות וזאת ללא התחשבות באם 

הדבר נגרם כתוצאה מרשלנות המשכירה או אשמתה בדרך אחרת כלשהי.

המשכירה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לשוכר בשל פגמים או ליקויים במושכר או בשל .27

איחור

כל תשלום וסעד שניתן למשכירה אינו בא לגרוע מכל סעד אחר שהמשכירה תהיה זכאית לו .28

לפי הסכם זה או לפי כל דין. במקרה והשוכר קיבל תשלום מכל אדם ו/או גוף אשר המשכירה 

זכאית לו, מתחייב השוכר להעביר תשלום זה מיד למשכירה.

 אין להשתמש במושכר או להפעילה על ידי אדם אחר פרט לשוכר אלא עם כן אותו אדם אושר .29

על ידי המשכירה ושמו נרשם במקום שנועד לכך בהסכם זה. ברם, הסכמת המשכירה לנהג 

כלשהו לא תתפרש בכל דרך שהיא כוויתור על חובה כלשהי המוטלת על השוכר על פי הסכם 

זה

 השוכר מצהיר כי ידוע לו שההסכם הינו אישי עמו, והוא מתחייב שלא להעבירו כולו או קצתו .30

לאחר. המשכירה רשאית להעביר להמחות ו/או לשעבד הסכם זה וכל זכות מזכויותיה

השוכר מתחייב לאפשר ולסייע למשכירה ולשלוחיה לבדוק את המושכר במשך כל תקופת .31

השכירות בכל מקום הימצאו ובכל מועד סביר.

 השוכר מצהיר כי הוסבר לו שאסור לו בשום פנים ואופן לרדת לשטחי עפר ולהסיע את .32

המושכר "בתנאי שטח" למעט כניסה לחניון מורשה.

 השוכר מצהיר שבמידה וביקש כי המשכירה תעמיד לרשותו את המושכר באתר מסויים .33

והמשכירה עשתה זאת, אסור לו בשום פנים ואופן להעתיק את המושכר למקום ולאתר אחר 

ללא הסכמתה המפורשת של המשכירה.

 השוכר מצהיר שידוע לו שאסור לו לחבר את המושכר בחיבור חשמל לא תקני ולא מוסדר וכי .34

. V 221ידוע לו שאסור לו לחבר את המושכר למחולל חשמל ]גנרטור[ המנפיק מתח הגבוה מ-



 הצדדים מוותרים על הצורך במשלוח התראות מכל סוג שהוא בכל הנוגע להסכם זה..35

 השוכר מתחייב לשלם סכום מלא על כל נזק שיגרם לקרוואן בין במזיד ובין בשוגג בין אם לחפצים.36
הנלווים ובין הריהוט עצמו, הסכום יקבע על ידי המשכיר. והמשכיר יכול לשנותו בכל עת.

 הודעה שתשלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי כתובת הצדדים הנזכרות בחוזה זה, .37

 שעות מעת משלוחה בדואר72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך .38

בתל אביב או בכל מקום אחר לפי שיקול דעתה של המשכירה.

השוכר מאשר כי קרא וקיבל העתק מהסכם זה..39

    שעות מקבלת הקרוואן ובכל מקרה שיוחזר עד  24  לצורך הסכם זה יום שכירות הינו 
   ביום ההחזרה   10:00

הזמנות ותשלום:
 רישיון נהיגה, רישיון רכב. תעודת זהות+ בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר את כרטיס האשראי הרשום לעיל 

.ותעודת הביטוח במידה והשוכר גורר את הקרוואן

 הזמנה .המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל תשלום דמי הרישום מטה
.סגורה היא הזמנה שנרשמה ביומן ההזמנות של הקרוואן

א)המשכיר רשאי לא לאשר או לבטל הזמנה עם השוכר אינו עומד בקריטריוני השכירות.
 .ביום קבלת הקרוואןמ.ב קרוואנים ח באשראי או במזומן אצל חברת "ש 5,000ב)הלקוח ישאיר פיקדון בסך 

 גניבה, תאונה, הפיקדון ישמש בעת הצורך כהשתתפות עצמית המקסימלית של הלקוח במידה ויש נזק בקראוון
.או כל נזק כפי שמפורט להלן

מועד תשלום ודמי ביטול
בעת ההזמנה כרטיס האשראי ייבדק ( אך לא יחויב) מול חברת האשראי

 היתרה תפרע יומיים, יגבו עם אישור ההזמנה ₪ 200 בסך) כחלק מהתשלום ( דמי הרשמה להבטחת ההזמנה 
.לפני המסירה

תנאי ביטול:

.לא יגבו דמי ביטול למעט דמי ההרשמה......        יום לפני איסוף הקרוואן 30ביטול עד 

.יגבה עלות יום השכרה אחד......        יום לפני איסוף הקרוואן 14ביטול עד 

.יגבו עלות יומיים השכרה......       ימים לפני איסוף הקרוואן 2- 13ביטול 

 ) של ההזמנה100%( פחות מיומיים לפני איסוף הקרוואן או אי הגעה לאיסוף – יגבה מחיר מלא 

 ,יודיע המשכיר לשוכר על כך מייד , היה וזמן מסירת הקרוואן לשוכר מתעכבת מסיבה שאינה תלויה במשכיר 

 ופיצוי, יחזיר את התשלום ששולם או יפצה אותו בימי השכרה אחרים שיתאימו כנגד התשלום ששולם או ישולם 
.ללא תשלום נוסף) פנוי ( של יום השכרה נוסף 

 שעות לפני מועד הלקיחה והחזרת הכסף 12חברת מ.ב קרוואנים נגררים שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה עד 
וכו.. תקלות טכניות שפתרונן אורך זמן, השבתת כלים, תאונת דרכים: ללקוח וזאת כתוצאה ממקרים שאין עליהם שליטה כגון

 בעת לקיחת הקרוואן. חברת מ.ב קרוואנים נגררים מתחייבת למסור לכל לקוח את הקרוואן והמוצרים הנלווים באופן תקין
. הבעלים או נציג מטעמו  עוברים  עם הלקוח על כל אביזרי הקרוואן והציוד הנלווה ועומדים על תקינותם

 תעשה כל מאמץ בכדי לפתור ללקוח את הבעיה בכל האמצעיםמ.ב קרוואנים במידה ומתעוררות בעיות טכניות בשטח חברת 
 .העומדים לרשותה, אין החברה מתחייבת לפתור את כל הבעיות השונות בשטח במידה ולא מתאפשר זאת

החזרת הקרוואן:

 קרוואן שלא יוחזר בתנאים הללו. שירותים כימיים נקיים, עם מכל מים מרוקן, נקי, יש להחזיר את הקרוואן בזמן 
 לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או. השוכר יחויב עבור ציוד שלא הוחזר או ניזוק ₪ . 150עד , יחויב בדמי ניקיון

 שיתקבל על דעתו של המשכיר גובה ההחזר) מצער חלילה ( אי ניצול ימי השכרה אלא בהוכחת מקרה חריג 
.יהיה חלקי יחסי בניקוי ההפסד המשכיר



ביטוח:

 תאונה הוא/  במקרה של נזק השוכרההשתתפות העצמית של  הקרוואן מבוטח בביטוח חובה צד ג ומקיף
3.500 ₪ 

המשכירה מספקת כיסוי ביטוחי לביטוח חובה וכן ביטוח מקיף צד שלישי הכל בכפוף לתקנות 

 ש"ח80000הפיקוח על עסקי ביטוח לקרוואנים ולהלן "הפוליסה" בסך של 

השוכר וכל אדם שינהג במושכר ו/או ישתמש בה ו/או יפעיל אותה יהיה קשור להוראות 

הפוליסה והינו מתחייב להשתמש במושכר בהתאם להוראות אלו.

התנאים, ההוראות והחריגים של הפוליסה האמורה ייחשבו כלולים בהסכם זה וכאילו פורטו 

בו במלואם. 

מדריך תפעול: 

 .המיועד לתפעול מערכות הקרוואן והציוד בו, לקרוואן מצורף מדריך תפעול שהוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 השוכר מצהיר קי קיבל, שעה מזמנו בעת קבלת הקרוואן להסבר כל הסעיפים במדריך 1/4על השוכר לפנות 
.ומחויב לפעול לפיהן, הוראות התפעול, הדרכה מלאה על המדריך

, גניבה או נזק במקרה של תאונה

הימנעו מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם.1
.ולחברת הביטוח של הרכב הגורר, הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי.2

.אספו כמה שיותר פרטים על הרכבים והנהגים המעורבים באירוע.3

.אם מעורב בו הקרוואן, להודיע למשכיר את פרטי התאונה.4

 והוא חייב בטיפול בקרוואן כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי, אירוע התאונה באחריות  השוכר .5
 ההתחשבנות וכיסוי ההוצאות הכרוכות), פינוי הקרוואן יתואם עם המשכיר ( הקרוואן במידת הצורך 

.במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר

 ,השוכר ימסור דיווח על פרטי האירוע וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל גורם.6

.לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים

   לקחת פרטים מלאים על הרכב הפוגע ונהגו. 7

   לצלם את הרכב הפוגע ואת המושכר כמו את הזירה כולה .8

קנסות חניה ותנועה בו מעורב הקרוואן

 השוכר חייב לדווח על כל קנס תנועה או חניה על שם הקרוואן ולשלמם ולמסוק קבלה למשכיר עם החזרת
 במידה והלקוח לא ישלם את הקנסות באופן עצמי – יחויב השוכר בתשלום הקנסות הדוחות לפי. הקרוואן

דמי טיפול של השוכר ₪ 150דרישת החוק בתוספת של 

איסורים והתחייבויות 

 למשכיר תהיה הזכות לתבוע את השוכר על כל הנזקים שיגרמו כולל נזק, על הפרה של איסורים הבאים
.השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם במישרין או בעקיפין למשכיר, גרירה, לצמיגים

 חל איסור של נסיעה עם קרוואן בדרכים שאינן עבירות ומיועדות לכלי רכב, מחשש לפגיעה במרכב  הקרוואן 
 על המסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות וגבשושיות' יפים וכד'הכוונה לדרך עפר המיועדת לג. פרטיים

.והוכשר לנסיעה של רכב פרטי


 יש להקפיד על כיבוי של המערכות הפועלות על,  – לפני כל תחילת נסיעהמניעת התלקחות
.תנור וכדומה,כיריים,מחמם מים,מנוע,מקרר,חשמל,גז

חל איסור לאחסן ציוד על גג הקרוואן
.חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה

. יש לנעול את טבעת הנגרר וגלגל הקרוואן, בעזיבת הקרוואן

 או אי דיווח אמת של השוכר בדבר נכונות רישיונות, אירוע תאונה נגרם בזדון או רשלנות  או בנהיגה לא חוקית 
 או מכל סיבה שהביטוח, או שהשוכר נהג במרמה עם המשכיר, הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב 

מצא לנכון.

 על הפרה של האיסורים המנויים להלן, השוכר יחויב בגין כל הנזקים שיגרמו לקרוואן ולתכולתו
 לרבות, אך  לא רק נזק לצמיגים עליות גרירה, השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם

לקרוואן או למשכיר.במישרין או בעקיפין  



חל איסור מוחלט על נסיעה עם קרוואן בדרכים שאינן עבירות ואינן מיועדות לכלי רכב פרטיים.
 הכוונה לדרך עפר המיועדת לג'יפים וכד', על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות וגבשושיות

אשר, הינו ראוי  לנסיעה של רכב פרטי.
תהיה איטית יותר, על מנת למנוע ניתוק הקרוואן מהגורר.נסיעה על במפרים 

 לפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי כל המערכות הפועלות על גז, חשמל מקרר, מנוע
מחמם מים, כיריים,ו כדומה מחשש התלקחות. 
חל איסור מוחלט לאחסן ציוד על גג הקרוואן.

חל איסור מוחלט להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה.

סיכום ההסכם:
   , שאם לא כן, מוסכם בזאת שהמשכיר ינקוט בכל  השוכר מתחייב להשיב את הקרוואן בזמן בתום ההשכרה

 הצעדים העומדים לרשותו להשבתו באופן מיידי , וכל ההוצאות ובגין הנזקים הישירים והעקיפים יחולו על
השוכר , השוכר מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק או ההפסד שיגרמו כתוצאה מתפיסת הקרוואן.

שונות

 כל ויתור של צד למשנהו על קיום זכות המגיעה לו על פי ההסכם, או הימנעות צד מעמידה על זכותו,
 לא  ייחשב כויתור הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה

זכות.
 כל הודעה, הצהרה, ויתור, הנחה, תוספת או גריעה או שינוי מכל סוג שהוא להסכם זה לא יחייבו ולא

יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו כדין בידי הצדדים.
 בכל מקרה כל ויתור,הנחה,ארכה וכיוצא באלה  שינתנו, אם יינתנו, על ידי מי מהצדדים לא יהוו

תקדים ולא יחייבו את הצדדים בעתיד .
 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו

  שעות מעת מסירתה למשלוח72בדואר רשום לכתובות האמורות לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעדה 
בית הדואר 

 הצדדים 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 בתל-אביב, יהא בית המשפט

היחידי המוסמך  לדון בסכסוכים הנובעים ו/או הקשורים בהסכם זה.

רשימת הציוד הנלווה לקרוואן 

שלט + מדחס + מזגן          כבל חיבור לקרוואן+ גנרטור 
בלון גז             סט מפתחות לקרוואן + כריים+תנור גז 

שלט             מקרר+ מערכת טלוויזיה 
שירותים כימיים                     

מנואלה להגבה                          כלי מיטה
סט כלי אוכל 

כלי אחסון וקיבול (בתוספת), כלי מטבח
צינור ביוב + צינור מים 

כיסאות 2+ שולחן מתקפל 

חתימת השוכר:                                    חתימת המשכיר:
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