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אלא אם צויין אחרתאלא אם צויין אחרתאלא אם צויין אחרתאלא אם צויין אחרת, , , , י איש מקצוע של המזמיןי איש מקצוע של המזמיןי איש מקצוע של המזמיןי איש מקצוע של המזמין""""התקנת המדרגות מתבצעת עהתקנת המדרגות מתבצעת עהתקנת המדרגות מתבצעת עהתקנת המדרגות מתבצעת ע) ) ) ) 6666....י המזמיןי המזמיןי המזמיןי המזמין""""יסופק עיסופק עיסופק עיסופק ע) ) ) ) בלבדבלבדבלבדבלבד
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יש להוסיףיש להוסיףיש להוסיףיש להוסיף. * . * . * . * כוחה כהזמנהכוחה כהזמנהכוחה כהזמנהכוחה כהזמנה, , , , י המזמיןי המזמיןי המזמיןי המזמין""""הצעת מחיר חתומה או מאושרת עהצעת מחיר חתומה או מאושרת עהצעת מחיר חתומה או מאושרת עהצעת מחיר חתומה או מאושרת ע) ) ) ) 8888. . . . בתוספת תשלוםבתוספת תשלוםבתוספת תשלוםבתוספת תשלום' ' ' ' רובה וכורובה וכורובה וכורובה וכו

....מ כחוקמ כחוקמ כחוקמ כחוק""""מעמעמעמע, , , , למחירים המופיעים לאחר הנחהלמחירים המופיעים לאחר הנחהלמחירים המופיעים לאחר הנחהלמחירים המופיעים לאחר הנחה

1 מתוך 1דף 

www.rivhit.co.il 03-7466300'-ניהול עסקי  טל- י תוכנת ריווחית "מסמך זה הופק ע

יואל
Highlight

יואל
Highlight

יואל
Highlight

יואל
Highlight

יואל
Highlight

יואל
Highlight

יואל
Highlight


