
 

 

 נספח שינויים אופציונליים להסכם משווק

 להסכם מיום ___________

למחזור חברתי תאגיד – אקומיוניטי בין שנחתם שירותים למתן להסכם השינויים רשימת              להלן

קרית התעשייה אזור ,7 אימבר מרחוב ,51-490750-0 חברה מס' בע"מ, אלקטרונית             פסולת

מס' ,__________________________ לבין "אקומיוניטי") (להלן תקווה פתח         אריה,

(להלן: ____________________ מרחוב ,________________      חברה

"ההסכם (להלן: ________ בשנת _________ לחודש ______ מיום          "המשווק")

 המקורי").

 בסעיף 3.2.1.1 להסכם המקורי תימחק הפסקה (בנוסח להלן):1.

בית בתחום מיקומים בכך יחפוץ שהמשווק ככל לאקומיוניטי המשווק יקצה זו חובתו ביצוע               "לשם

"כלי (להלן: קלה הדומה הפסולת עבור ייעודיים אצירה כלי של הצבתם לשם בקרבתו או                העסק

וזאת זה, להסכם ג' בנספח כמפורט ובנפחים בכמות ואלקטרוני"), חשמלי ציוד לפסולת              אצירה

מרכזים מהנהלת הרשאה לקבל אקומיוניטי באחריות כי מובהר ספק הסר למען תמורה. כל               ללא

המשווק מחובות לגרוע מבלי וזאת שיידרש ככל יסייע שהמשווק ובלבד שיידרש ככל              מסחריים

 על-פי החוק".

המשפט2. יתווסף הנרכש" הציוד אספקת "במועד המילים לאחר המקורי, להסכם 3.2.1.2             בסעיף

 "או בכל דרך יעילה אחרת שתיקבע על ידי אקומיוניטי".

לרשותו3. העומדים סבירים באמצעים ינקוט "המשווק המילים לאחר המקורי להסכם 3.5             בסעיף

 בכדי לשמור" יימחקו המילים בנוסח להלן:

 "את כלי האצירה לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן".

 בסעיף 3.10 להסכם המקורי, תוחלף המילה "ולהעבירם" במילה "ויעבירם".4.

 בסעיף 4 להסכם המקורי – "התחייבויות אקומיוניטי" תשונה תת הכותרת לנוסח להלן:5.

 "הצבת כלי אצירה ייעודיים ופינוי – יישום ומימון".

"ומשווק6. במילים ומצברים" סוללות "והמשווק המילים יוחלפו המקורי, להסכם 4.2            בסעיף

  הסוללות והמצברים".

  בסעיף 4.3 להסכם המקורי, יוחלפו המילים "ציוד וסוללות" במילה "סוללות".7.

 יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח שינויים זה יוותרו ללא שינוי.8.

ובכל9. לעיל, פורטו אשר השינויים כל של קבלה מהווה זה נספח על והמשווק אקומיוניטי                חתימת

הוראות יגברו זה, שינויים נספח הוראות לבין המקורי ההסכם הוראות בין סתירה של               מקרה

 נספח השינויים.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

____________________ 

____________________  

           אקומיוניטי                                                                               המשווק

 

 באמצעות: ____________________                                באמצעות:__________________
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