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הסכם תשלום צריכת חשמל מיום
________________________________
בין
לבין

מועצה מקומית קדומים
 .1שם משפחה _______________שם פרטי ____________ת.ז____________ .
 .2שם משפחה _______________שם פרטי ____________ת.ז____________ .
כולם ביחד וכל אחד לחוד שייקראו להלן  :הצרכן
והמעיד כי הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן :

והואיל והצרכן פנה למועצה המקומית וביקש לספק לו חשמל למקום המגורים מסוג
קרוון/מגורון/טרומאסבסט/אשקובית מס'___________
והואיל והחשמל מסופק למקום המגורים ע"י המועצה המקומית דרך צובר ולא ישירות ע"י
חברת החשמל,
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן :
הוסכם ע"י הצדדים כי אספקת החשמל תינתן ע"י המועצה המקומית קדומים.
.1
.2

הצרכן מתחייב להשתמש אך ורק בשרותי אספקת החשמל שיסופקו ע"י המועצה המקומית
ולא יהיה רשאי לפנות לחברת החשמל בבקשה להתקנת מונה נפרד ו/או לצורך אספקת
חשמל נפרדת למקום המגורים.

.3

הצרכן מתחייב לשלם את צריכת החשמל עפ"י מדידת מונה החשמל שמורכב במבנה
המגורים ו/או בצמוד למבנה.

.4

הצרכן מתחייב לשלם כל הוצאה חריגה אשר המועצה תידרש לשלם בגין מערכת הצובר
המשותף לדייר ולדיירים אחרים .חלקו של הצרכן בתשלום יהיה באופן יחסי למספר
המשתמשים במערכת הצובר.

.5

הצרכן נותן בזה את הסכמתו ומראש מתחייב לכך ,כי בכל מקרה בו יפגר בתשלום עבור
צריכת החשמל יותר מ  30 -יום ,רשאית המועצה המקומית ו/או בא כוחה להפסיק את
אספקת החשמל למבנה המגורים ,לאחר שניתנה לצרכן התראה מוקדמת מראש ובכתב
של  48שעות.

.6

מוסכם בזה כי המועצה המקומית קדומים לא תהיה אחראית כלפי הצרכן ו/או מי מטעמו
ו/או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזק או הפסד שייגרם להם ו/או לרכושם ו/או לכל מי מטעמם
הקשור לצריכת החשמל ו/או הנובע מהאספקה ו/או השימוש ,ובכל מקרה לא תהא לצרכן
זכות לתבוע את המועצה המקומית קדומים בגין הפרעות באספקת חשמל ,הפסקות חשמל,
מתח לא סביר וכיו"ב ו/או נזקים עקיפים הנובעים מכך.
למען הסר ספק מצהיר בזה הצרכן כי ידוע לו ומוסכם עליו כי אין בהסכם זה או בחיבורו
לצובר כדי להקנות לו זכויות כלשהן כנגד המועצה המקומית ,למעט זכותו לקבלת אספקת
חשמל בכפוף לתנאי הסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
היום ______________________
הצרכן

מועצה מקומית קדומים

