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תנאי הצטרפות להסכם הצטרפות למנוי
לכביש 6 חוצה צפון יוקנעם - סומך

1. כללי
תנאי ההצטרפות אלה מהווים חלק בלתי נפרד 
מהסכם ההצטרפות למנוי לכביש 6 חוצה צפון יוקנעם 
סומך אליו הם מצורפים, ואין לאמור בהסכם ו/או 

בתנאי ההצטרפות תוקף בנפרד אלה מאלה.

2. הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות כמפורט 

בסעיף הגדרות זה, אלא אם צוין במפורש אחרת.
״אגרה״, ״חיוב״, ״חייב רגיל״, ״חייב רשום״, ״מערכת 
גביית האגרה״, ״שער אגרה״ - כמשמעותם בחוק 

כביש אגרה.
״בעל הזיכיון״ - חברת 6 חוצה צפון בע"מ, כל מי 
שפועל מטעמה או כל גוף חליף שימונה בהתאם 
לחוזה הזיכיון בין מדינת ישראל ו/או הרשות הממונה 

לבין בעל הזיכיון.
״בעל הרכב״ - בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב.

״ההסכם״ או ״הסכם זה״ - הסכם ההצטרפות למנוי 
בכביש 6 חוצה צפון יוקנעם -סומך, לרבות תנאי 

ההצטרפות )מסמך זה(.
״הלקוח״ - מי שנרשם בהסכם כלקוח, ואם אינו בעל 

הרכב, מי שנרשם כאמור בהסכמתו של בעל הרכב.
״הפקדה כספית״ - סכום כספי אותו שילם הלקוח 
לבעל הזיכיון או למי מטעמו, המיועד לתשלום חיוביו 
נשוא הסכם זה וכן חיובים נוספים עבור שירותים נוספים 
אותם יספק לו בעל הזיכיון, בהתאם להוראות הסכם זה.
״הרכב״ - כל אחד מכלי הרכב המפורטים בהסכם 

ככאלה שצורפו להסכם המנוי.
״הרשות הממונה״ - חברת כביש חוצה ישראל בע״מ.
״חוק כביש אגרה״ - חוק כביש אגרה )כביש ארצי 
לישראל(, תשנ״ה - 1995, לרבות תקנות שהותקנו או 
יותקנו על פיו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת או כל חוק 

או תקנות אחרים שיבואו במקומם או בנוסף להם.
״יום עסקים״ - ימים א' - ה׳ שאינם ימי חג או ערבי 

חג )חגי ישראל(.
״כביש אגרה״ - כמשמעותו בחוק כביש אגרה ובהתייחס 

לקטע הכביש שבין מחלף יוקנעם למחלף סומך.
״קטע אגרה״ - חלק מכביש האגרה בו נגבית אגרה 

בגין נסיעה בו.
״תקנות דמי גבייה״ - תקנות כביש אגרה )כביש 

ארצי לישראל( )סכומי דמי הגביה( )יקנעם סומך(, 
תשע"ג-2013.

"תקנות האכיפה" - תקנות כביש אגרה )כביש 
ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )יקנעם סומך(, 

תשע"ג-2013.
״תקנות הגשת צילומים״ - תקנות כביש אגרה )כביש 
ארצי לישראל( )כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת 
צילומים, ראיות ומסמכים נוספים(, תשס״ד - 2003.
בורה,  התע תקנות   - בורה"  התע "תקנות 

התשכ"א-1961.

3. החיוב בתשלומים
הלקוח מבקש ומאשר בזאת:

א. כי יחויב בתשלומים על פי חוק כביש אגרה ועל 
פי הסכם זה בגין נסיעות בכביש האגרה ובכל חלק 
ממנו אשר יבוצעו תוך שימוש ברכב, וזאת באמצעות 

אמצעי התשלום המצוין בהסכם.
ב. כי יחויב בעלויות, בעמלות ובתשלומים בגין מתן 
שירותים נוספים אותם יספק לו בעל הזיכיון ובגין 
פעולות שיבוצעו על ידי בעל הזיכיון, אם יהיו כאלו, 
באמצעות אמצעי התשלום המצוין בהסכם, ובלבד 
ששירותים אלה נתבקשו על ידו ונתקבל אישורו 
המוקדם בכתב לקבלת שירותים אלה, והכול בכפוף 
לכך שהרשות הממונה אישרה מראש ובכתב את מתן 
השירותים הנוספים על ידי בעל הזיכיון ואת התשלום 

שרשאי בעל הזיכיון לגבות בגינם.
ג. כי ההסכם ייכנס לתוקף עם קבלת הודעה מבעל 
הזיכיון בדבר כניסת ההסכם לתוקף. בעל הזיכיון יודיע 
ללקוח בתוך 2 ימי עסקים אם ההסכם נכנס לתוקף 
ואם לאו. במקרה של אי-כניסת ההסכם לתוקף יציין 

בעל הזיכיון בהודעתו את הסיבה לכך.
ד. כי בכל מקרה בו ההסכם לא יהיה בתוקף, למעט 
מקרים בהם ההסכם לא נכנס לתוקף עקב מעשה 
או מחדל של בעל הזיכיון, יחויב הלקוח בדמי גבייה 

בהתאם להוראות תקנות דמי גבייה.
ה. כי כתנאי להנאה מפטור מחיוב בדמי גביה למנויים, 
הלקוח מתחייב לוודא כי לוחיות הרישוי ברכבו הינן 
במצב תקין, גלויות וניתנות לזיהוי בהתאם לתקנות 
התעבורה. בכל מקרה בו איזו מלוחיות הרישוי לא 
תעמוד בתנאים המפורטים בתקנות התעבורה כאמור 
הלקוח עלול להיות מחויב בנוסף לאגרה גם בדמי 

גבייה כאילו היה חייב רגיל, ובפיצוי והחזר הוצאות 
בהתאם להוראות חוק כביש אגרה. 

4. תשלום אגרה
א. הלקוח מתחייב לשלם אגרה בעד נסיעות הרכב 
בכביש האגרה וכן כל חיוב ותשלום המוטל עליו 
בהתאם להסכם זה ועל פי דין, הכול כפי שיהיו בתוקף 
מפעם לפעם, ובהתאם לחשבונות שיומצאו ללקוח על 

ידי בעל הזיכיון או מי מטעמו מפעם לפעם.
ב. אופן התשלום יהיה באחת מן הדרכים המנויות 
בהסכם, אשר התבקשה על ידי הלקוח ושאושרה 
על ידי בעל הזיכיון או בכל דרך תשלום נוספת אשר 
תיקבע ותפורסם על ידי בעל הזיכיון מעת לעת. דרכי 
התשלום וכל שינוי בהן יהיו טעונות אישור הרשות 

הממונה מראש ובכתב.
ג. לקוח המבקש לבצע הפקדה כספית יהיה רשאי 
ידי  להפקיד, מזמן לזמן, סכומים שיאושרו על 
בעל הזיכיון בחשבון ההפקדה הכספית אצל בעל 
הזיכיון. סכום ההפקדה הכספית המינימאלי יעמוד 
על חמישים )50( ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן 

כמפורט בתקנה 13 לתקנות האכיפה.
מידי  שיועבר  יכול  הכספית  ההפקדה  סכום 
הלקוח ישירות לידי בעל הזיכיון או מי מטעמו, 
ובין  בין במזומן, בין באמצעות כרטיס אשראי 
באמצעים אחרים שיאושרו על ידי בעל הזיכיון, 
 וזאת במקומות ובאמצעים שיוקצו לשם כך על ידי 

בעל הזיכיון מעת לעת.
יובהר, כי אם לא נמצאו די סכומים בהפקדה הכספית 
לכיסוי חיוביו של הלקוח, זכאי בעל הזיכיון לגבות 
ממנו את אותם החיובים או את יתרת החיובים, על 
פי בחירת בעל הזיכיון ולפי העניין, כאילו היה חייב 
רגיל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכויות בעל הזיכיון, לרבות 

על פי סעיף 5 להלן.
יתרת ההפקדה הכספית במועד ביטול ההסכם על פי 
סעיף 5 להלן, ככל שתהיה כזו, תוחזר ללקוח, לאחר 
ביטול ההסכם ולא יאוחר מתום 60 ימים ממועד 
הביטול, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים 
לצרכן ממועד ההפקדה האחרונה שבוצעה על-ידי 
הלקוח ובניכוי כל החיובים העומדים או שיעמדו 
לפירעון עד למועד בו תוחזר יתרת ההפקדה הכספית 
וכן בניכוי עמלה כפי שתיקבע על ידי בעל הזיכיון מעת 
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לעת ואשר תהיה כפופה לאישור מראש ובכתב של 
הרשות הממונה.

ד. לכל סכומי החיובים נשוא הסכם זה יתווסף מס 
ערך מוסף כדין כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, 

תשל״ו - 1975.

5. ביטול ההסכם
א. הלקוח רשאי לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, 
בהודעה בכתב או בעל פה לבעל הזיכיון. במקרה בו 
ההודעה נמסרה במרכזי השירות )הגעה פיסית של 
הלקוח למרכזי השירות( או בשיחה למוקד הטלפוני 
- הביטול יהיה מיידי. במקרה בו ההודעה נמסרה 
באמצעות הפקס' או באמצעות דוא"ל אל בעל הזיכיון 
בהתאם לפרטי ההתקשרות שבסעיף 19  להלן, ביטול 

ההסכם ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים.
ב. בעל הזיכיון רשאי לבטל את ההסכם, מכל סיבה 
סבירה או בהתקיים אחד מהמקרים המנויים בהסכם 
זה להלן, בהודעה בכתב ללקוח, תוך ציון הסיבה, 
לפחות 7 ימים מראש, אלא אם נאמר במפורש אחרת:

)1(  הלקוח לא פרע במועדו או במלואו תשלום כלשהו 
שהוא חייב בפירעונו על פי חוק כביש אגרה או 
על פי הסכם זה, לרבות בשל אי כיבוד חיוב, 
במלואו או בחלקו, על-ידי הבנק או חברת כרטיסי 
האשראי מכל סיבה שהיא )ביטול הוראת הקבע 
או הוראת החיוב, העדר כיסוי מספיק או העדר 
מסגרת מספקת, ביטול כרטיס האשראי וכדומה(.

)2(  פרט מהפרטים שמסר הלקוח בהסכם זה לא היה 
נכון או לא היה מדויק, באופן המונע את חיובו 

באגרה או את גביית האגרה ממנו.
)3(  הלקוח לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה או פעל 
בניגוד לחוק כביש אגרה או פגע במערכת האגרה 

באופן המשבש את מערכת האגרה.
ג. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובחוק כביש אגרה, 
במקרים המנויים בסעיפים 5 ב )1( ו - )2( לעיל, 
בעל הזיכיון יהיה חייב ליצור קשר עם הלקוח וליידע 
אותו אודות החוב והמקור לחוב זה, במהלך שתי 
תקופות החיוב שלאחר המועד בו נודע לבעל הזיכיון 
על היווצרות החוב כאמור, על מנת שהלקוח יוכל לתקן 
או להשלים את הפרט השגוי או החסר ולהסדיר את 
פירעון החוב. בעל הזיכיון יהא רשאי לבטל את ההסכם 
בהודעה בכתב ללקוח כאמור בסעיף 5 א לעיל, רק 
ככל שהלקוח לא אותר על אף ניסיונות בעל הזיכיון 
ליצור עמו קשר כאמור לעיל, וככל שהחוב לא הוסדר 

לאחר שתי תקופות חיוב עוקבות. 
ד. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובחוק כביש אגרה, 
בעל הזיכיון יבטל את ההסכם עם הלקוח במקרה בו 

הוברר לבעל הזיכיון כי בעל הרכב חדל להיות בעל 
הרכב נשוא הסכם זה, וזאת לאחר שמסר ללקוח 
הודעה על ביטול ההסכם כאמור בסעיף 5 א )1(, 
למעט במקרה בו הוחל הסכם זה על אחר, כמפורט 

בסעיף 13 להלן ובתנאים המפורטים שם.
ה. מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, הלקוח יחויב 
בתשלומים כחייב רגיל ממועד ביטול ההסכם ככל 

שביצע נסיעות בכביש האגרה לאחר הביטול.

6. הוראות נוספות
הוראות ההסכם יכול שישונו או יעודכנו על-פי דרישת 
הרשות הממונה או על פי בקשת בעל הזיכיון, בכפוף 
לאישור הרשות הממונה מראש ובכתב, לרבות במקרה 
של שינוי בחוק כביש אגרה או בהוראות כל דין או על 
מנת לקבוע הוראות נוספות לצורך מימוש ההסכם. 
שינוי או עדכון כאמור ייעשו באמצעות הודעה בדואר 
או בכל דרך אחרת ישירות ללקוח או באמצעות פרסום 
בכל דרך אשר תאושר על ידי הרשות הממונה מראש 
ובכתב. ההסכם המעודכן ייכנס לתוקף במועד שצוין 
בהודעת בעל הזיכיון כאמור לעיל ויחייב את הצדדים 

לכל דבר ועניין ממועד זה ואילך.

7. המחאת זכויות וחובות
הלקוח אינו רשאי להעביר את זכויותיו או את חובותיו 
בהתאם להסכם זה, אלא אם אושר לו הדבר על ידי 
בעל הזיכיון בכתב ומראש. בעל הזיכיון יהיה רשאי, 
בכל עת, להעביר או לשעבד את זכויותיו ואת חובותיו 
לאחר, זאת בכפוף לתנאי הסכם זה ובאישור הרשות 

הממונה מראש ובכתב.

8. סעדים ותרופות
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, יובהר כי סמכויות 
בעל הזיכיון לעניין אכיפת תשלומים יהיו בהתאם 
להסכם זה והוראות כל דין, לרבות חוק כביש האגרה.

9. ועדת ערר
המבקש לערור על חיובים מכוח הסכם זה ו/או 
על הפעלת סמכויות אחרות של בעל הזיכיון לפי 
סעיף 12 לחוק כביש אגרה, רשאי לפנות לוועדת 
הערר, כמפורט בסעיף 12ב לחוק כביש אגרה. פרטי 
מזכירות ועדת הערר: רח' יגאל אלון 65 תל אביב, 

טלפון מס' 073-7143211

10. הגנת הפרטיות והמידע
א. הלקוח מצהיר כי הוא מוסר את המידע שבהסכם 
זה מרצונו החופשי ולא חלה עליו כל חובה חוקית 

למוסרו וכן כי ידוע לו שהמידע שנמסר לבעל הזיכיון 
יוחזק, כולו או חלקו, במאגרים ממוכנים או אחרים, 
אצל בעל הזיכיון או אצל מי מטעמו, לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, בית דפוס אשר יכין או 
ישלח חשבונות או הודעות על פי הסכם זה או על פי 

חוק כביש האגרה.
ב. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהמידע שנמסר על ידו 
לבעל הזיכיון יועבר על פי הצורך ועל פי העניין לרשות 
הרישוי ומידע אודות החיובים אשר עליו לשלם לבעל 
הזיכיון יועבר, על פי הצורך ועל פי העניין, לחברות 
כרטיסי אשראי או לבנקים הפועלים בישראל וכן לכל 
גורם אחר ככל שיתקבל אצל בעל הזיכיון צו שיפוטי 

המורה לו למסור את אותו מידע.
ג. בעל הזיכיון ירשום את מאגר המידע ויחזיק בו 

בהתאם להוראות הדין. 

11. אובדן או גניבה של הרכב
א. הלקוח יודיע לבעל הזיכיון על אובדן או גניבה של 
הרכב ללא דיחוי. ככל שיודיע הלקוח לבעל הזיכיון 
24 שעות  אודות האובדן או הגניבה כאמור בתוך 
ממועד שנודע ללקוח על האובדן או הגניבה, יהא 
הלקוח זכאי לזיכוי כספי מבעל הזיכיון בגין חוב האגרה 
שהצטבר )ככל שהצטבר( בפרק זמן זה. ניתנה הודעה 
לגבי אובדן / גניבה כאמור בסעיף זה לאחר המועד 
האמור לעיל, יישאר הלקוח אחראי לכל התשלומים 
בהתאם להסכם זה, עד אשר תימסר לבעל הזיכיון 

הודעה אודות האובדן / גניבה כאמור.
להודעה על אובדן / גניבת הרכב יצורף העתק אישור 
בכתב של משטרת ישראל על ההודעה בדבר האובדן 
/ הגניבה. נמסרה הודעה כאמור לבעל הזיכיון ייחשב 
ההסכם כאילו בוטל ביחס לרכב נשוא ההודעה, החל 

ממועד ההודעה לבעל הזיכיון.
הודעה כאמור, תימסר לבעל הזיכיון באמצעות המוקד 
הטלפוני או באמצעות הפקס' או דוא״ל. הודעה 
שנמסרה בפקס' או בדוא״ל תחשב כאילו נמסרה 
לבעל הזיכיון, אם קיבל הלקוח אישור על קבלת הפקס 

או הדוא״ל מבעל הזיכיון.
ב. לאחר האובדן / הגניבה של הרכב, ככל שנמצא 
על  הזיכיון  לבעל  להודיע  הלקוח  על  הרכב, 
 מציאת הרכב, מבלי להטיל על בעל הזיכיון חובה

מכל סוג שהוא.
ג. אם יתברר לבעל הזיכיון, כי הרכב לא נגנב או 
במקרה בו לא קיים הלקוח הוראות סעיף זה יחויב 
הלקוח בתשלום אגרה ו/או דמי גבייה בגין נסיעות 

שבוצעו בכביש האגרה במועדים הרלוונטיים.



3

12. המצאת חשבונות והודעות
א. חשבונות והודעות יומצאו ללקוח בדואר רגיל על 
פי מען הלקוח המופיע בהסכם. על אף האמור, בעל 
הזיכיון ימציא חשבונות והודעות ללקוח בדרך אחרת 
לה הסכים הלקוח בהסכם, לרבות באמצעות דוא״ל.
ב. הלקוח מאשר, כי ככל שקיים לקוח שאינו בעל 
הרכב, משלוח חשבונות והודעות ללקוח ייחשב לכל 
דבר ועניין כמשלוח לבעל הרכב על פי חוק כביש אגרה, 
וזאת מבלי לגרוע מזכותו של בעל הזיכיון לשלוח, לפי 
שיקול דעתו, חשבונות והודעות או למסור פרטים 

גם לבעל הרכב.
ג. בעל הזיכיון ישלח ללקוח חשבון לתשלום בגין 
תקופת חיוב, אחת לחודש, למעט אם החשבון 
בתקופת החיוב לא עלה על 30 ₪ )כולל מע״מ(, שאז 
רשאי בעל הזיכיון לשלוח את החשבון בתוך ולא יאוחר 

מחודשיים מתום תקופת החיוב.
ד. לעניין המועד לתשלום חיוב, בעל הזיכיון יאפשר 
ללקוח המשלם באמצעות הוראת קבע או מתוך 
פיקדון - תשלום החשבונות עד היום ה - 30 מתאריך 

הוצאת החשבון.
ה. בעל הזיכיון מתחייב, כי חשבון המופק ללקוח יכלול 
את כל הפרטים המנויים בתקנה 4 לתקנות אכיפת 
תשלומים וכן את כל הפרטים המפורטים להלן ביחס 

לכל נסיעה שבוצעה בכביש האגרה:
אחד  לכל  הרכב  כלי  כניסת  ושעת   )1(  תאריך 

מקטעי האגרה;
)2(  הסכום לתשלום של אגרה בגין נסיעה בכל אחד 

מקטעי האגרה;
ו. מובהר כי בעל הזיכיון רשאי, על פי שיקול דעתו, 
להוסיף על הפרטים אשר ייכללו בחשבון כאמור לעיל.

13. שינוי פרטי מידע
א. הלקוח ידווח לבעל הזיכיון על כל שינוי אשר חל 
באחד או יותר מפרטי המידע כפי שנמסרו על-ידו 
לבעל הזיכיון בעת מילוי הסכם זה. הודעה על שינוי, 
כאמור, תימסר לבעל הזיכיון לא יאוחר מ - 3 ימי 
עסקים ממועד היוודע ללקוח דבר השינוי, בדואר 
רשום או באמצעות המוקד הטלפוני או באמצעות 
פקס' או דוא״ל, ובלבד שאם ההודעה נמסרה בפקס' 
או בדוא״ל תחשב ההודעה כאילו נמסרה לבעל 
הזיכיון, אם קיבל הלקוח אישור על קבלת הפקס או 

הדוא״ל מבעל הזיכיון. 
ביקש הלקוח לשנות את פרטי הרכב שבמנוי או 
להוסיף רכבים למנוי אשר לגביהם יחולו הוראות 
הסכם זה, בהתאם להוראות בעל הזיכיון מעת 

לעת, עליו לצרף להודעתו את תצלום רישיון רכב, 
ובמקרה שהרכב אינו בבעלותו, גם יפויי כוח מבעל 

הרכב לצירוף הרכב למנוי .
ב. כל עוד לא נתקבלה אצל בעל הזיכיון הודעה מאת 
הלקוח, בדבר שינוי פרטי המידע כאמור, ייחשבו 
הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח והמצויים בידי בעל 
הזיכיון כנכונים ומדויקים לכל דבר ועניין הקשור 
להסכם זה, והלקוח יחויב בכל החיובים אשר בוצעו על 
פי הוראות הסכם זה בהתאם לפרטי המידע כאמור. 
אין באמור בכדי לגרוע מיתר זכויות בעל הזיכיון, 
לרבות, אך לא רק, הזכות לביטול ההסכם כאמור 

בסעיף 5 ב לעיל ובתנאים הקבועים שם.
ג. על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, ככל שהלקוח 
אינו בעל הרכב, בעל הרכב או הלקוח יהיו רשאים 
לגרוע מהסכם זה כלי רכב שהם בבעלות בעל הרכב.

14. הצטרפות לשירות באינטרנט
הצטרף הלקוח לשירות האינטרנטי במסגרת ההסכם 
וסיפק את הפרטים הנדרשים בהסכם ביחס לכך, אזי 

הלקוח מתחייב בזאת, כדלהלן:
א. כל בקשה, הוראה או פניה )להלן בסעיף זה 
- ״בקשה״( תחשב כאילו בוצעה על ידי הלקוח, 
לתוכנה,  בנוגע  והן  בבקשה  לפנייה  בנוגע   הן 
קוד  הזיכיון  בעל  על-ידי  לו  שנמסר   ובתנאי 

או סיסמה לאינטרנט.
ב. הלקוח פוטר את בעל הזיכיון מכל אחריות לכל 
נזק, הפסד או הוצאה כלשהם אשר עלולים להיגרם 
ללקוח, במישרין או בעקיפין, אם יתברר, כי הבקשה 
ניתנה על ידי מי שלא הוסמך לכך או קיימת מניעה 
כלשהי לביצוע הבקשה או הבקשה הייתה שגויה או 

בלתי ברורה.

15. מוקד טלפוני
בעל הזיכיון יפעיל מוקד טלפוני למענה על פניות 
ו/או בקשות בקשר עם הסכם זה. הפעלת המוקד 

הטלפוני, תהיה כפופה להוראות הבאות: 
א. בעל הזיכיון יפרסם את פרטי יצירת הקשר עמו 
ואת שעות פעילותו באתר האינטרנט של בעל הזיכיון. 
ב. בעל הזיכיון יהא רשאי לראות כל פנייה למוקד 
הטלפוני ככזו שנעשתה על ידי הלקוח, וזאת בתנאי 
שביקש מהאדם שיצר קשר עם המוקד הטלפוני 
לפחות שני פרטים מזהים מבין הפרטים המצוינים 
אצלו )כגון: פרטי חשבון בנק, 4 ספרות אחרונות 

בכרטיס האשראי, נסיעות אחרונות וכו''(. 
ג. כל פנייה שזוהתה על ידי בעל הזיכיון כאמור לעיל 

תחייב את הלקוח כאילו נעשתה על ידו; ידוע ללקוח 
כי שיחות הטלפון שיבצע עם בעל הזיכיון ו/או מי 
מטעמו בקשר עם הסכם זה, עשויות להיות מוקלטות.

16. פרשנות
במסגרת ההסכם יפורשו כל הוראה או ביטוי בלשון 
יחיד ככוללים גם לשון רבים, לפי העניין, ולהפך. הוראה 
או ביטוי בלשון זכר יפורשו ככוללים גם לשון נקבה, 

לפי העניין, ולהפך.

17. הוראות הדין
אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מזכויות בעל הזיכיון 
ו/או הלקוח על פי כל דין ואלו יחולו בנוסף להוראות 
הסכם זה ויחייבו את הצדדים להסכם. בכל מקרה 
של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, 

תגברנה הוראות החוק.

18. סמכות שיפוט ייחודית
למעט בעניינים שהם בסמכותה של ועדת הערר 
על פי חוק כביש אגרה, כל מחלוקת בקשר להסכם 
תידון בפני בית המשפט בתל אביב-יפו או בפני בית 

המשפט בחיפה.

19. פרטי בעל הזיכיון
כתובת בעל הזיכיון לצורך משלוח הודעות על ידי 
הלקוח על פי הסכם זה היא: ת.ד. 124, יקנעם עילית, 
מיקוד 2069202. טלפון מספר: 6102*, 03-9533929,

.6cn@6cn.co.il :פקס: 04-9005663, דוא"ל
www.6cn.co.il :כתובת אתר האינטרנט של בעל הזיכיון


