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  ספח לדירה בשלבי ביה  -   'ספח ח

  

  ______ם מיום_____תוספת להסכ

  

  ביום _____ לחודש _____ שה _____ שערכה וחתמה בתל אביב

  

   ________________     בין:

  ____________מס' חברה   

  _____________מרחוב 
  )החברה""(להלן:             

  

  מצד אחד   

  

  הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם    בין:ל

  )"הרוכש"(להלן: 

  מצד שי                             

  

יום __________ ערך וחתם בין הצדדים הסכם לפיו רכש הרוכש מאת וב  הואיל:

סומת במס' ___, בבית המסומן במס' החברה דירה בת ____ חדרים המ

לן: וש ____ (לה____ המוקם על ידי החברה והידוע כחלקה __ בג

  בהתאמה);"הדירה",  - ו "ההסכם"

  

לק ממו, וכן חלק דירה היה חאשר ההבית והחברה החלה בביית   והואיל:

מהפריטים ו/או החומרים המיועדים לביית הדירה בחרו כבר על ידי החברה 

  הורכבו על ידה, הכל המפורט להלן; ו/או

  

  ן:לפיכך הותה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמ

  כללי . 1

 וא לתוספת זו מהווה חלק בלתי פרד הימה.המב . 1.1

הא משמעות כזו המוקית להם ת זו תבתוספלכל המוחים והביטויים המופיעים  . 1.2

 בהסכם ובמבוא להסכם.

 תוספת זו מהווה חלק בלתי פרד מן ההסכם. . 1.3

מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות תוספת זו, יקבעו ויגברו  בכל . 1.4

 וספת זו.הוראות ת

 ותרות בתוספת זו ועדו הין לצורכי וחות ואין ליתן להם שום פרשות.הכ . 1.5

 והדירההבית ית התקדמות בישלבי  . 2

והדירה, וכון למועד חתימת תוספת הבית כי החברה החלה בביית  הודע לרוכש

  הוזמו החומרים ובוצעו העבודות בהתאם לפירוט שכדלקמן:זו, 
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סוג העבודה / סוג  

 רהחומ

טרם 

 בוצע/

טרם 

 הוזמן

  בביצוע/

 הוזמן

 הושלם

    יציקת רצפה –שלד  1

    ריצוף הדירה 9

    מרפסותריצוף  10

ריצוף וחיפוי חדרי  11

 רחצה ושירותים

   

    ארוות מטבח 19

הרכבת שיש +  20

 י למטבחחיפו

   

 שיוי לעומת המפרט הטכי . 3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

בין היתר או הוזמן, /הרוכש מאשר, כי ככל ואיזה מפריטי הדירה בה ו/או הורכב ו . 4

בפועל גובר על האמור במפרט המצורף להסכם   AS ISלעיל, אזי המצב  2כמפורט בסעיף 

ה וכש אין ולא תהייה כל אפשרות בחירה לגבי אותו פריט ולרוכש אין ולא תהייה כל טעולר

 רה בקשר עם כך. כלפי החב

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

________________      __________________    _________________  

  הרוכש                            החברה          
  

  

  

  

  

  

  


