תוספת להסכם הצטרפות למערכת פזומט )להלן" :ההסכם"(
הצטרפות לשירות פז eat
שנחתמה על ידי _____________________ )להלן" :הלקוח"( בתאריך ___________
"מסעדות ההסדר"  -המסעדות המפורטות באתר פז eatו/או ברשימות שיפורסמו ע"י פזומט ואשר ישונו
מעת לעת על ידי פזומט על פי שיקול דעתה.
 .1הלקוח יהא זכאי להשתמש בכרטיס "פז) "eatלהלן – "הכרטיס"( אשר יונפק עבורו ו/או לבקשתו
לצורך רכישת מוצרי מזון ממסעדות ההסדר ו/או לצורך הזמנת מוצרים ושירותים ממסעדות ההסדר
באמצעות אתר האינטרנט המופעל והמנוהל על ידי פזומט מקבוצת פז )להלן – "פזומט"() ,להלן:
"האתר"( עפ"י התנאים הנקובים בהסכם ובתוספת זו.
 .2ידוע ללקוח כי מסעדות ההסדר הינן בגדר קבלנים עצמאיים ,וכל טענה/תביעה/דרישה הנוגעות ו/או
קשורות לאיכות המזון במסעדות ההסדר ,לתפריט המזון במסעדות ההסדר ,לאופן ומועד אספקת
המזון ,ו/או לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם במסעדות ההסדר תופנה על ידו למסעדות ההסדר בלבד,
והוא מוותר באופן מוחלט על כל טענה נגד פזומט ביחס לעניינים הנ"ל.
 .3הלקוח ו/או מי שהלקוח הרשהו לכך )להלן" :המורשה"( יהיו רשאים לעשות שימוש בכרטיסים
בכפוף להוראות הסכם זה .כל שימוש על ידי המורשה יחשב ,לכל דבר ועניין ,כשימוש על ידי הלקוח,
וזאת גם אם השימוש בכרטיסים על ידי המורשה נעשה שלא בהתאם להוראות הלקוח או תוך הפרת
הוראות תוספת זו ו/או ההסכם.
 .4לאחר חתימת תוספת זו תמסור פזומט ללקוח כרטיסים בכמות שתסוכם בינה לבין הלקוח .השימוש
בכרטיסים והמדיניות שבהם הכרטיסים יהיו תקפים יהיה בתנאים המפורטים בנספח א' להסכם זה.
אחריות הלקוח בכל הנוגע לשימוש בכרטיס ולתשלום לפזומט בגין עסקאות שבוצעו באמצעותו
תיכנס לתוקפה מייד עם מסירת הכרטיס ללקוח .למען ספק האמור בהסכם ובתוספת זו יחול על כל
כרטיס נוסף שיזמין הלקוח מפזומט.
 .5בעת ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס במסעדת ההסדר ייסרק הכרטיס במסוף האלקטרוני
שבמסעדה ,וחשבון הלקוח אצל פזומט יחויב בסכום העסקה .במקרה של תקלה בתקשורת בין
המסוף לבין מחשבי פזומט תבוצע העסקה באופן ידני .בהזמנת משלוחים באמצעות האתר יוקלד שם
המשתמש ,הסיסמה ומספר הכרטיס על ידי המזמין וחשבון הלקוח אצל פזומט יחויב בסכום העסקה.
 .6פירוט העסקאות כפי שיופיע ברישומי פזומט יהווה ראיה מכרעת לתוכנו ,אלא אם תתקבל תלונה
בכתב מאת הלקוח תוך  60יום מיום ביצוע עסקה.
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 .7במקרה של ביצוע עסקאות בסכום העולה על המותר ללקוח ו/או למורשה המשתמש בכרטיס )להלן
יכונה ההפרש בין סכום העסקה לבין הסכום המותר " -יתרת הסכום"( ישלם המורשה ,במעמד
ביצוע העסקה ,את יתרת הסכום במזומן או בכל צורת תשלום אחרת אשר תוסכם בין המורשה
למסעדה.
 .8הלקוח ישלם לפזומט את סכום העסקאות הכולל שעל פי רישומי פזומט בוצעו בחודש הקודם בכל
הכרטיסים שהונפקו ללקוח ,בצירוף עמלה בשיעור שני אחוז ) (2%מסכום העסקאות הכולל .לעמלה
יתווסף מע"מ כדין .תשלום התמורה לפזומט ייעשה בהתאם להוראות ההסכם.
 .9להבטחת התחייבויות הלקוח עפ"י הסכם זה ,יחתום הלקוח על הביטחונות המצורפים כנספח
להסכם ,לרבות – שטר חוב וערבות אישית .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה פזומט רשאית לדרוש
מהלקוח להעמיד לזכותה ביטחונות נוספים כתנאי להמשך ביצוע עסקאות על ידי הלקוח ,אם יהיה
לה חשש שהלקוח לא יוכל לשלם במועד המוסכם את התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ו/או אם היקף
רכישות הרכישות של הלקוח מפזומט יגדל באופן המצריך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של פזומט,
קבלת ביטחונות נוספים מהלקוח .מובהר בזאת כי הבטוחות הנזכרות לעיל באות להקל על אכיפת
זכויותיה של פזומט ואין בה כדי למצות או לסייג את זכויות פזומט ו/או לגרוע מתוקף כל בטוחה
אחרת העומדת לפזומט במסגרת ההסכם ,וכל הבטוחות שהועמדו ע"י הלקוח להבטחת התחייבויותיו
עפ"י ההסכם יעמדו בתוקפן המלא יהוו בטוחה גם להתחייבויות הלקוח עפ"י תוספת זו.
 .10פזומט או הלקוח יהיו רשאים להודיע לצד השני ,בהתראה בת  30ימים בכתב ומראש על ביטול
תוספת זו .להסרת ספקות – ביטול התוספת לא יגרע מתוקף ההסכם והוא ימשיך לחול בהתאם
להוראותיו.
 .11משלוח הכרטיסים ללקוח על ידי פזומט מהווה אישור והסכמת פזומט להצטרפות הלקוח לשירות
פז.eat
 .12איש הקשר )להלן" :איש הקשר"( מטעם הלקוח ,אשר בסמכותו להזמין ו/או לאשר הנפקת כרטיסים,
עפ"י הסכם זה יהיה:
שם פרטי _______________ :שם משפחה______________ :
טל' נייד.________________ :

ולראיה בא הלקוח על החתום:

____________________
חתימת הלקוח
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נספח א'  -טופס הצטרפות לקוח לשירות פזeat
שם חברה )מלא לחשבונית( ____________________________ ח"פ  /ת"ז
שם החברה קצר )עד  18תווים להדפסה על הכרטיסים(

איש קשר )מנהלן( מטעם הלקוח:
שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

טל' ישיר

ת" ז
e-mail

טל' נייד

פקס

מין

תאריך לידה

כתובות הלקוח:
עיר

נושא

מס'

רחוב

מיקוד

ת"ד

מיקוד ת"ד

למשלוח חשבונית מס
למשלוח כרטיסי פזeat

כתובות מורשות לאספקת משלוחים:
עיר

מס'

רחוב

כניסה

קומה

שכונה  /אזור

* יש לסמן כתובת אחת בלבד בתור הכתובת הראשית שתשמש כברירת מחדל

תוכנת שכר  /הנהלת חשבונות:

תאריך תחילת עבודה

_____________________

_____________________

*
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הגדרת קבוצות פיננסיות:
שם קבוצה
*סוג השתתפות
המעביד
השתתפות מעביד
%/₪
הגבלה חודשית
לכרטיס ב ₪
הגבלה חודשית
לכרטיס במס' ארוחות
הגבלה יומית
לכרטיס ב ₪
הגבלה יומית לכרטיס
במס' ארוחות
הגבלת מקסימום
לארוחה לכרטיס ב ₪
פרופיל ראשי

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

*  -1מימון מלא ע"ח המעביד  -2אחוז מימון ע"י המעביד  -3מימון עובד בערך כספי  -4מימון מעביד בערך כספי

מדיניות תפעולית ללקוח:
שם קבוצה
הזמנה רק
באמצעות
האינטרנט
פרופיל ראשי

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

□ כן □ לא

ימים בהם לא ניתן
לבצע עסקה
באינטרנט
שעות בהם לא ניתן
לבצע עסקה
באינטרנט
ימים בהם לא ניתן
לבצע עסקה
במסעדה
שעות בהם לא ניתן
לבצע עסקה
במסעדה

הערות כלליות:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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רשימת עובדים להנפקת כרטיסים פז:eat
יש לצרף רשימת שמות עובדים בעברית או אנגלית לצורכי רישום ,כתובות אימייל ,ושלוחות טלפון ,רצוי
להוסיף טלפון נייד .העובדים יכללו בקבוצות פיננסית ותפעולית המוגדרות כפרופיל ראשי .באפשרות
המנהלן להעביר עובדים בין קבוצות באמצעות אתר האינטרנט.

שם מלא

תעודת זיהוי

טלפון

טלפון נייד

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת הלקוח

כתובת Email

