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הסכם הצטרפות למנוי לכביש 6 חוצה צפון יוקנעם - סומך

חלק א'
1. המנוי:

מס‘ טלפון נוסף:מס‘ טלפון להתקשרות:מס‘ תעודת זהות/ח.פ./ע.מ.:שם משפחה ושם פרטי / שם חברה:

מיקודישובת.ד.מס‘רחובכתובת:

כתובת דואר אלקטרוני:

 כתובת דואר דואר אלקטרונידרך התקשרות למשלוח חשבוניות ודברי דואר*: 

* יש לבחור ולמלא את פרטי האפשרות הרצויה למשלוח חשבוניות ודברי דואר

2. סוג הרכב*:

 כבד )מעל 5 טון( פרטי/אופנוע

דגם הרכב:שם היצרן:מספר הרכב:

* ידוע לנו כי חל איסור על כניסת רכבים המובילים חומרים מסוכנים למנהרות

חלק ב'
אופן החיוב בתשלום אגרה וכל תשלום אחר לו זכאי בעל הזיכיון מכח החוק או הסכם זה:

הריני מאשר ומסכים בזאת כי תשלומים בגין הנסיעה בכביש אגרה יוקנעם-סומך, פיצוי והחזר הוצאות וכן כל חיוב אחר שזכאי בעל הזיכיון לגבות על פי ההסכם ו/
או  החוק יגבו, בהתאם לסכומים ולמועדים כמפורט בהסכם זה ועל פי חוק, באמצעות:

   כרטיס אשראי*: סוג הכרטיס:  מס’ הכרטיס: תוקף הכרטיס )חודש ושנה(: 
שם בעל הכרטיס: מס’ ת.ז. של בעל הכרטיס: 

   הרשאה לחיוב חשבון )בכפוף לפרטים ולתנאים המפורטים בנספח ההרשאה לחיוב חשבון המצורף להסכם זה(.

   הפקדה כספית בסכום מינימלי של 50 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן )בכפוף לפרטים ולתנאים המפורטים בסעיף 4.ג'. בנספח תנאי ההצטרפות(.

* ככל שלא ניתנה על ידי המנוי הודעה אחרת בהתאם להוראות הסכם זה, רשאי בעל הזיכיון להניח כי הוארך תוקפו של כרטיס האשראי מעת לעת באופן שהוא 
בתוקף משך כל תקופת ההסכם והאמור לעיל בקשר עם אישור המנוי לחיוב בגין כל תשלום המגיע לבעל הזיכיון על פי הסכם זה והחוק, יחול על כל כרטיס אשראי 

אחר שיונפק במקומו של הכרטיס אשר פרטיו מפורטים לעיל.

חלק ג'
1. הרשאה לביצוע פעולות ומתן הוראות באמצעות הטלפון:

 בעל הזיכיון מפעיל שירות טלפוני המאפשר ביצוע פעולות ו/או מתן הוראות על ידי המנוי בקשר עם חשבון המנוי.
הריני לאשר כי פעולות ו/או הוראות שיבוצעו על ידי מי שהזדהה זיהוי תקין כמנוי יחייבו אותי לכל דבר ועניין. 

זיהוי טלפוני כבעל המנוי לצורך הוראות סעיף זה יעשה באמצעות מענה לשאלות הזיהוי אותן ישאל המתקשר.
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2. תנאים כלליים
א.  אנו הח“מ מאשרים בזאת כי כל הפרטים שנמסרו וצויינו על ידנו לעיל הינם נכונים ומדויקים.

ב.  ידוע כי חלה עלינו חובה לדווח על כל שינוי אשר חל באחד או יותר מפרטי המידע שמסרנו בהסכם זה, כמפורט בהרחבה בסעיף 13 לנספח תנאי ההצטרפות.

ג.  בחתימתנו על הסכם זה אנו מסכימים ומאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור בהסכם זה לעיל ובנספח תנאי ההצטרפות המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו וכי 

אנו מסכימים לכל תנאי ההסכם על נספחיו ולא תהיינה לנו כל טענה בדבר אי הבנה ו/או הטעייה ו/או טעות.

ד.  אנו הח“מ, ביחד ולחוד, נותנים הסכמתנו לחיובנו בתשלום אגרה, פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר המגיע 

על ידנו לבעל הזיכיון ו/או מי מטעמו בגין השימוש בכביש אגרה יוקנעם-סומך ובהתאם להוראות הסכם זה, החוק והתקנות שהותקנו מכוחו )כל המונחים 

כהגדרתם בנספח תנאי ההצטרפות(. החיוב יעשה באמצעות אמצעי התשלום כקבוע בחלק ב‘ לעיל באופן, בתנאים, בסכומים ובמועדים כפי שמפורט בהסכם 

ו/או הקשורים לנסיעה בכביש אגרה  זה ובהתאם להוראות החוק. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של בעל הזיכיון לגבות את כל החיובים הנובעים 

יוקנעם-סומך על ידי הרכב גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו על ידנו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא, בכפוף לכל דין.

ה.  הסכם זה ייכנס לתוקף עם קבלת הודעת בעל הזיכיון בדבר כניסת ההסכם לתוקף. בעל הזיכיון יודיע למנוי בתוך 2 ימי עסקים מיום קבלת הסכם זה במשרדי  

בעל הזיכיון, אם ההסכם נכנס לתוקף ואם לאו. את ההסכם המלא והחתום יש לשלוח למשרדי בעל הזיכיון לכתובת: ת.ד. 124, יקנעם עילית, מיקוד 2069202, 

או בדוא"ל שכתובתו: 6cn@6cn.co.il. על המנוי לוודא טלפונית קבלת ההסכם כאמור בטלפון שמספרו: 6102* או 03-9533929. ככל שהמנוי מעוניין כי אופן 

החיוב יבוצע באמצעות הפקדה כספית, על המנוי ליצור קשר טלפוני עם בעל הזיכיון לאחר קבלת הסכם זה אצל בעל הזיכיון לצורך השלמת ההתקשרות 

באמצעות ההפקדה הכספית. במקרה זה יכנס ההסכם לתוקף לאחר ביצוע ההפקדה הכספית.

ו.  יובהר כי ככל שלא יתקבל אישור בעל הזיכיון להסכם כאמור לעיל, יחויבו המנוי ו/או בעל הרכב, בגין נסיעות שביצעו ו/או יבצעו בכביש אגרה יוקנעם-סומך, גם 

בתשלום אגרת גביה, וזאת בנוסף לתשלום האגרה, בגין כל הנסיעות אשר בוצעו על ידם ללא קבלת אישור בעל הזיכיון. 

ז.  התנאים האמורים לעיל אינם מהווים רשימה ממצה, והזכיין רשאי מעת לעת על-פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות, להוסיף או לגרוע מהאמור בהם ובהתאם 

להוראות הסכם זה ואישור הרשות הממונה.

    אנו מעוניינים לקבל הטבות, מבצעים מיוחדים ועידכונים חשובים מכביש אגרה יוקנעם-סומך במייל.

ולראיה באנו על החתום*:
חתימהמס‘ ת.ז./ ח.פ./ ע.מ.שם המנויתאריך

חתימהמס‘ ת.ז./ ח.פ./ ע.מ.שם המנויתאריך

חתימהמס‘ ת.ז./ ח.פ./ ע.מ.שם המנויתאריך

* במקרה של תאגיד או שותפות יחתם ההסכם באמצעות מורשה החתימה של התאגיד או השותפות ובצרוף אישור מורשה חתימה, חתום כדין ע”י עורך דין.




