טופס הצטרפות להסדר מנוי סמסטריאלי ,סמסטר ב' תשע"ח

סטודנט יקר*,
הצטרפותך להסדר מנוי חניה סמסטריאלי (להלן" :ההסדר") ,כפוף לקבלת אישורה של חברת אחוזות החוף בע"מ
(להלן" :החברה") ,ולהסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
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ההסדר כולל כניסה וחניה בחניונים הבאים בלבד :חניון סמולרש ,חניון המעונות ,חניון כלכלה ,חניון עבודה
סוציאלית והנדסה ,חניון רפואת שיניים ,חניון אוספי טבע.
תקופת ההסדר תהיה מיום  04/03/2018או מהיום בו תאשר החברה את הצטרפותך להסדר ,המאוחר מבניהם,
ועד ליום  07/07/2018בלבד.
עלות ההסדר הנה  ₪ 560שישולמו מראש לאגודת הסטודנטים טרם תחילת תקופת ההסדר ,בגין כל תקופת
ההסדר (למשלמים בכרטיס אשראי  ,TAUעלות ההסדר הנה .)₪ 520
החניה בחניון הנה על בסיס מקום פנוי בלבד.
כל סטודנט רשאי לרשום כלי רכב אחד בלבד בהסדר על שמו .במקרים מיוחדים ,ניתן לפנות ולבחון צירוף רכב
נוסף .הרשאת ההסדר היא לרכב הרשום במערכות החברה ,ובכל מקרה חל איסור על כניסה בו-זמנית
לחניון/ים של יותר מרכב אחד שנרשם בהסדר .כניסה בו זמנית תחויב בתעריף חניה מלא.
ההסדר מיועד לשימוש אישי ,סביר והוגן של הסטודנט עצמו ,בכפוף ליתר התנאים המפורטים במסמך זה .לא
ניתן למכור את ההסדר או להעבירו לצד שלישי בכל דרך שהיא.
החברה תהיה רשאית לבטל את ההסדר בכל עת ,על פי שיקול דעתה ,לרבות אם הפר הסטודנט את תנאי
ההסדר.
אין הנהלת החניון או מי מטעמה אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהחניה .למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי
התשלום הנו בגין חנייה בלבד.
חל איסור מוחלט לחנות את רכבך בחניית נכים ,במידה שאין ברשותך תו נכה.
הזיהוי בחניונים יבוצע באמצעות זיהוי לוחית הרישוי (טכנולוגיית  .)LPRבמידה שקיימת תקלה במערכת
הזיהוי ,יש לפנות למרכז הבקרה של החברה באמצעות מערכת האינטרקום הקיימת בחניון.
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שם הסטודנט:
מספר תעודת זהות:
כתובת מלאה:
מספר טלפון:
כתובת דוא"ל:
מספר רכב:
לאחר שעיינתי בתנאים המפורטים לעיל ומילאתי את פרטיי האישיים ,הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי
לאחוזות החוף בע"מ במסמך זה הינם נכונים ומדויקים ,ובחתימתי זו הנני מביע את הסכמתי המלאה לכל האמור.

חתימת הסטודנט____________________ :
תאריך____________________ :

*האמור במסמך זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מתייחס לשני המינים

