כתב הסכמה לחיבור בית משותף לרשת התקשורת של חברת איי.בי.סי .איזראל ברודבאנד
קומפני ( )2013בע"מ ו/או החברות הקשורות אליה (להלן :ה"חברה" או ")"IBC
שם מורשה החתימה מטעמו של נציגות הבית המשותף( ______________________ :להלן :ה"מורשה").
רחוב ______________________ :עיר _________________:מספר בית ________:כניסה________ :
מיקוד__________:

 .1אני ,הח"מ ,מורשה חתימה מטעמה של נציגות הבית המשותף של בית המגורים שכתובתו צוינה לעיל (להלן:
ה"בית המגורים") מאשר בזאת ל ,IBC -ו/או לכל קבלן משנה ו/או צד שלישי הפועל מטעמה ,להניח את רשת
הסיבים של חברת ( IBCלהלן :ה"רשת") בשטחי בית המגורים.
 .2המורשה נותן בזאת לחברה זכות לחבר את בית המגורים לרשת בכל מתווה ,בהתאם לשיקול דעתה של
החברה ובין היתר באמצעות צנרת ,קיימת או שתיחפר על ידי החברה ,מתחת לרצועת הקרקע שבתחום בית
המגורים ובאמצעות כבלי תשתיות קיימות ו/או חדשות לבית המגורים .החברה תהיה רשאית להחזיק בנכס
את כל מרכיבי הרשת ,לתחזקם ,להוציאם ,לשנותם ,לתקנם ,להחליפם ו/או להוסיף עליהם בכל עת לפי
הנדרש ו/או לעשות כל עבודה אחרת ברשת כפי שתמצא לנחוץ (להלן" :התקנת ותחזוקת הרשת") הכל בכפוף
לכך שהעבודות הנ"ל ייעשו באופן שלא תיפגע אפשרות השימוש הסביר בבית המגורים ובכפוף להסכמתו של
המורשה .בתום העבודות תשיב החברה ו/או מי מטעמה את המצב לקדמותו באופן סביר וככל שניתן לעשות
זאת.
 .3ידוע לי כי לצורך התקנת ותחזוקת הרשת תזדקק  IBCמעת לעת לזכות גישה ומעבר בכל שטח בית המגורים
ואני מסכים לאפשר גישה ומעבר כאמור לאחר תיאום מוקדם.
 .4הנני מאשר כי ברשותי הסמכות והאישורים הדרושים להתקנת הרשת בבית המגורים.
 .5ידוע לי כי התקנת הרשת תבוצע בכפוף לכך שלא תתגלה כל מניעה טכנית להתקנתה בבית המגורים.
 .6בנוסף להסכם זה ,יהיה על  IBCלקבל את הסכמותיהם הפרטניות של בעלי הדירות או המחזיקים בבית
המגורים לצורך חיבור הרשת לדירותיהם.
 IBC .7אחראית בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין לפגיעה ו/או נזק שיגרמו לבעלי הבניין ו/או דייריו ו/או צד
שלישי כלשהו /עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים של  IBCתוך כדי ביצוע עבודות ההתקנה.

 .8לצורך חיבור הרשת יותקן ארון תקשורת בשטח בניין המגורים במיקום הבא:

___________________________________________________________________________

שם_______________ :

טלפון נייח______________ :

ת"ז_______________ :

טלפון נייד______________ :

דוא"ל______________ :

תאריך_________________ :

חתימה_________________:
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