
 
 

 
                      מנהל כספים

 
 

 

 1 מתוך 1 עמוד                טופס חנייה  : 618מס  טופס
                        

 17.7.17תאריך:                4 :מהדורה            

  
 

 מנוי חניה
 סטודנטים יקרים !

 
 מספר המקומות בחניה במתחם הקמפוס מוגבל מאוד ומספר הבקשות להשתמש בחניה גדל מדי

 שנה.
 ₪  500  הנהלת המכללה מציעה לרכוש מנוי שנתי לחניה במתחם הקמפוס בעלות שנתית של

 22.10.17-12.10.18תוקף המנוי מתאריך: 
 08-6789102שבהודעה זו ולשלוח את הספח למספר פקס: המעוניינים מתבקשים לחתום על הספח

 וחשבונו יחויב בשני תשלומים.
 בכבוד רב,

 מדור שכר לימוד
 לכבוד,

 מדור שכר לימוד
אני, ______________________, ת.ז. __________________ מבקש לרכוש מנוי חניה 

לתשלום בשני תשלומים  ₪ 500פי הצעתכם ולחייב את חשבוני בסך -על תשע"חלשנת הלימודים 
 שווים.

 ידועים לי נהלי המכללה לחניה המצ"ב, קראתי אותם ואני מסכים להם ומתחייב לפעול לפיהם.
 על החתום,

 

   

 חתימה  תאריך

 

 

 נהלי חניה
אין המכללה אחראית לכל נזק, אבדן ו/או גניבה העלולים להיגרם בעת החניה ו/או כתוצאה  .א

 ממנה.

 -ידי המשתמש בתוך חודש ימים מיום רכישת המנוי יחייב את הרוכש ב ביטול מנוי החניה על .ב
 מעלות המנוי השנתית. 25%

ביטול מנוי החניה על ידי המשתמש לאחר חודש מיום רכישת המנוי ועד חודשיים מיום  .ג
 מעלות המנוי השנתית. 50% -רכישת המנוי, יחייב את המשתמש ב

יחייב את המשתמש בעלות שנתית מלאה של ביטול המנוי, לאחר חודשיים מיום רכישתו,  .ד
 המנוי אף אם לא השתמש בו.

המנוי מתחייב לנהוג עפ"י הנחיות השומר במקום והנחיות המכללה בנושא החניה כפי  .ה
 שיתפרסמו מעת לעת ע"י הגורמים המוסמכים מטעמה.

 המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. .ו

המנוי ידביק את מדבקת המנוי שתונפק לו על ידי המכללה על שמשת הרכב במקום שיקבע  .ז
 לכך.

המנוי מתחייב להודיע לגורמים המוסמכים במכללה על החלפת רכב המנוי והחזרת מדבקת  .ח
 המנוי כדי להנפיק לו אחרת, או להעבירה לשימוש רכבו החדש.

 א במעבר או במקומות שנאסרו לחניה.המנוי יחנה את רכבו במקום הקבוע לחניה בלבד ול .ט
 

הנהלת המכללה רשאית לבטל מנוי אם בעל המנוי הפר את הנהלים הקבועים או לא נשמע 
 להנחיות הגורמים המוסמכים במכללה.


