
 
 

 
 

 _________תאריך :__

 טופס הזמנה 
 

 או תקופתי. , יומי, שבועישעתי על בסיס  סדנא / כיתת לימודחדר /  הדרכה חדרניתן להזמין 

 .8:30-12:30, יום ו בין השעות  08:30-20:30ה בין השעות -א :ימיםב

 

  לתשומת לבכם:
 טופס זה אינו מהווה אישור להזמנה. .ההזמנה תאושר רק לאחר שיחה עם אחראית הדרכות 

 

 _______________________________________     טלפון ___________________שם איש הקשר ______

 

 _______________     שם המוסד _____________________________________דוא"ל _______________

 

 איש( 20מכיל עד מספר משתתפים  ________ )

 
 ___________שעה ________ _____   ____יום ________    ______________________תאריך מבוקש __

 
 ___________________________________________________________________בקשות מיוחדות __

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 :בחירת מסלול 

 _     _________ יש לציין מס' שעות     לכל שעה.  ₪ 150חדר הדרכה לפי שעה 

 ___________     שעת יציאה ________יש לציין שעת כניסה _           .   ₪ 500שעות  5חדר הדרכה לעד 

 _________     שעת יציאה __________יש לציין שעת כניסה _          .    ₪ 800שעות  9חדר הדרכה לעד 

 

 התשלום לא כולל מע"מ . 

 .או בהעברה בנקאית יתקבל מראש במזומן או בהמחאה התשלום 

 

 לביטחוןנא לציין פרטי כרטיס אשראי 

 

 ______________________________________.___אשראירטיס מספר כ_____ ______________סוג כרטיס

 

 ______ _______________________________  _____ שם מלא של בעל הכרטיס____תוקף הכרטיס________

 

 ____________________ ____ תאריך לידה_______________________________ מס' זהות של בעל הכרטיס
 

 ביטולים:מדיניות 
 .במקרה של ביטול פחות משבועיים תחויבו במחצית הסכום .לפני מועד ההזמנה לא תחויבו ימים 14 לפחות ביטול במקרה של

  .שלפני ההזמנה תחויבו בסכום המלא שעות 24ב מקרה של ביטול 
 

 זהב(ראשון לציון )צמוד לקניון ה  -אזור תעשייה חדש  ,קניון ערי החוף 19כתובת: רחוב סחרוב 

 .גישה נוחה בתחבורה ציבורית , חניה בשפע ברכב פרטי

 

 מפרט טכני גבוה, מקרן, לוח מחיק, אפשרות להתחבר עם מחשב נייד ועוד...

 

 .ללא בלאגן ולכלוך נקי ומסודר ,  ,ום האירוח כפי שנמסרבתחדר ההדרכה להחזיר את  אני מתחייב/ת

או כתוצאה ממעשה או מחדל שלכם \הנ"ל מחייב אתכם בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למתקנים העומדים לרשותכם ו הטופס

 במידה וייגרם נזק תחויבו בכל עלות התיקון והחומר.  או מי מטעמכם.

 וכראות עיני -מקום ה שהתנהגותו אינה מכבדת את  /מזמיןחכל מתאר חדר ההדרכהבעל המקום רשאי להוציא מאני יודע/ת כי 

 חברת מבדק.תודה , כבדו את המקום כמו את עצמכם בבקשה   ללא החזר כספי.

    

 _________________ חתימה: _______________________ ת"ז: ____________________שם מלא: ______

 

 רעות   052-5282128 ים ותיאום מועד ניתן להתקשר לפרטים נוספ

 או באתר חברת מבדק


