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 מזל טוב!

 להלן ההסכם:

 פרק א':

 .      /    / 201    בתאריך:  ביום: יתקייםהאירוע   שם הכלה:  שם החתן:

 .                                  האולם:כתובת           שבעיר:                             באולמי

 פרק ב':

                        נייד:      שם המזמין:

                       יתרה לתשלום:      התקבלה מקדמה בסך:                 , כולל מע"מ:העסקהסך כל 

 כל המחירים הנקובים לעיל הינם בשקלים חדשים בלבד.

 ההסכם:

, על סעיפי /ניםלהלן המזמין                                       -המשרד, ו להלן HAPPY DJ'S הצדדיםמוסכם על דעת שני  .1

 ההסכם להלן,

 יום קודם, יהיה על המזמין לפצות 30במקרה של ביטול האירוע / או קבלת השירות מסיבה כלשהי מצד המזמין עד  .2

 קה.סמערך סך הע 25%את המשרד בסך של 

כמפורט  75%יחייב את המזמין בערך של  2ן בסעיף שיבוצע מתחת פרק הזמן כפי שמצוי כל ביטול מצד המזמין .3

 בפרק ג' לנוסח ההסכם.

או מצב ביטחוני רשמי, \או אבל משפחתי ו\ליון וע-חוהשירות מצד המזמין, במקרים של כא. ביטול האירוע ו/או קבלת  .4

 או חוזה מקורי בלבד.\המקדמה למזמין כנגד הצגת חשבונית והמשרד יבטל את ההזמנה ויחזיר את 

עליון" כמפורט בסעיף קטן א', המשרד מתחייב לדאוג לסידור חליפי וברמה נאותה -חוב. במקרה של ביטול בגלל "כ

זמין ספק מוסיקה / תאורה / לביצוע האירוע, המזמין יהיה רשאי לדחות את הסידור החליפי במקרים בהם יבחר לה

, ולא יהיה רשאי לתבוע עוגמת 4בסעיף  למצויןבמקרה זה יקבל המזמין את המקדמה בחזרה בכפוף  רה אחר,הגב

 נפש ו/או הפרת הסכם או כל תביעה אחרת כנגד המשרד.

המזמין בלבד יהיה אחראי על כל נזקי גוף וציוד לבאים מטעם המשרד למקום האירוע, שיגרם על ידי מי מהאורחים /  .5

 ם בו נערך האירוע.מהנוכחים במקו

, פאזי תקני -באחריותו של המזמין לדאוג לתנאים נאותים לביצוע ההופעה ו/או מתן השירות לרבות מקור מתח תלת .6

 במה על פי צרכי התקליטן במקום האירוע, מקום ישיבה לנציגי המשרד, 

למערכת ההגברה המותקנת  נציגי המשרד המופיעים באירוע לא יחברו אומנים ו/או זמרים אורחים, מכל סוג שהוא .7

 יחויבמטעם המשרד ללא תיאום מוקדם, במקרים בהם ידרשו מפרטים טכניים נוספים לצורך הופעת אומן אורח 

 ו/או ללא עלות נוספת )בונוס( ₪                       המזמין בתשלום נוסף של

הנגרמות מעומס  של הפסקות חשמלהמשרד אינו אחראי בכל דרך ישירה או עקיפה לטיב השירות שנפגע כתוצאה  .8

יתר ברשת החשמל במקום האירוע, או להפסקות חשמל מטעם חברת חשמל או מכל פעולה אחרת שאינה בשליטת 

 המשרד.
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באמצעות צלם האירוע על גבי סרט המתעד את המשרד אינו אחראי בכל דרך לאיכות הצליל )סאונד( המוקלט  .9

 בלבד. האירוע, איכות הצליל הינם באחריות הצלם

כמו כן, המשרד אינו אחראי לאיכות הצליל הבוקע ממערכת ההגברה / הרמקולים במקרים בהם נציגי המשרד 

 הלקוח.\האירוע, שהותקנה מטעם הנהלת האתרהתחברו למערכת המובנית במקום 

 המשרד יראה עצמו אחראי לאיכות הצליל רק במקרים שנציגי המשרד ישתמשו בציוד המורכב מטעם המשרד.

המשרד לשלם עבור מערכת ההגברה המובנית ו/או מערכות התאורה במקום האירוע ו/או כל  שיידרשכל תשלום  .10

 מכל סוג שהוא יחולו על המזמין. תשלום ישיר או עקיף של עמלות

 סקה יהיה נקוב בערך שקלי, ויהיה צמוד לשער הדולר האמריקאי ביום התשלום.סך הע .11

 תינתן במעמד חתימת הסכם זה, יתרת התשלום תתבצע בסיום האירוע, במזומן בלבד. מקדמה להזמנת השירות .12

  .                      התקליטן שיופיע באירוע על פי המוסכם עם המזמין יהיה: .13

המזמין מתחייב לשלם את מלוא הסכום עבור שירותים נוספים שהזמין בהמצאות המשרד ואינם כלולים במחיר סך  .14

 השירותים הנוספים שהוזמנו:, להלן העסקה

 

 ₪             בסך                   ג.      ₪            בסך                        ב.      ₪               בסך                        א.

חלק ממנה שהיא מעבר לשעה הנקובה  \כל שעה            עת סיום:, שעת תחילת האירוע:              שלוח זמנים .15

 ו/ או ללא תשלום נוסף )בונוס( ₪         בתשלום נוסף בסך של תחויבכשעת סיום 

הגעת נציגי המשרד למקום האירוע עד שעה מהשעה הנקובה כשעת תחילת האירוע, כתוצאה מ"כח עליון" )תאונת  .16

 דרכים וכד'( לא תחשב לאיחור.

 

 

 

 סיכום מוסיקלי:

 .                                             שיר כניסת כלה לחופה:     .                                         שיר כניסה חתן לחופה: 

 .                                                 שיר סיום לחופה: 

 

 

 

 

 

 .                           ו על החתום בתאריך: נובא

 .                          חתימה:                              ת.ז                            המשרד: 

 .                          חתימה:                              ת.ז                            המזמין:  

 


