
 בע"מ (1986חשמל ).ש.ל     
 03-5605502  טל/פקס:   6511204   מיקוד א'  15  לבונטין וברח תל אביב,                       511164261 עוסק מורשה מס' 

 052-2511065   נח שמש        , 052-2511076   ני להביפ       נייד:

   DISHWASHERS    ■FOOD MACHINES■   מדיחי כלים  ■  ים למכונות וציוד למטבחים מוסדייםשירות תיקונ

 תאריך:_______________        
 שירות  הזמנת

 

 _________________________________________/ה שירות עבור תיקון )נא לציין את סוג המכשיר והדגם(:ןהריני מזמי

  _____________________________________________________________________________מהות התקלה:

  _______________________________________עבור )שם העסק/המוסד(: __________________   מיקום המכשיר:

 ______________________________________________טלפון: _______________________________   פקס:

  _____________________________________________שם המזמין:____________________________  תפקיד:

  ____________טלפון נייד:___        __________פקס ישיר:___     טלפון ישיר: _______________ 

  _____________________________________________________________________כתובת למשלוח חשבונית:

 _________________________________:_________________________________________________הערה

 אני מתחייב/ת להעביר את החשבונית מידית לתשלום.

 המוסד )מוסמך חתימה(:  /  שם וחתימת מנהל העסק

 _______ _______________________שם: 

 __________________________חותמת:__                   חתימה: ___________________________

 עלויות שירות:

  ______________________________________:___הערה   עלות ביקור או שעת עבודה ראשונה ___________ש"ח

 ___ש"חעלות שעת עבודה נוספת    _____________

 המחירים אינם כוללים מע"מ

 __ כן     __לא     ?   האם יש צורך בהצעות מחיר לחלקי חילוף, אם ידרשו, לפני ביצוע התיקון

  shel_ltd@zahav.net.il  בדואר אלקטרוני:  או    03-5605502   נא להחזיר ל ש.ל. חשמל לפקס:

 ירות.אם אין ברשותכם מכשיר פקסימיליה, נא למסור לאיש הש

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת

 בברכה                                                                                 

 בע"מ 1986ש.ל. חשמל                                                                                          
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