
  לכבוד
   515771723.פ הום בית של נדל"ן בע"מ ח

   _________ תאריך                  
  

  מס' הרוכש _______                   
  
  

  בקשה לרכישת דירה הנדון: 
  
  

             טל'  -                        .ז :ת                                שם :  אנו הח"מ: 
  

             טל'  -                        .ז :ת                                שם :                 
  
  

   מייל לקוח :
 :  דין מייל עורך 

   :טלפון עורך דין 
  

  ביחד וכ"א לחוד 
    :מרחוב

  
  מודיעים לכם בזאת כי אנו מעוניינים לרכוש מכם דירה אשר לגביה נמסרו לנו הפרטים כדלהלן: 

    יזם:ם הש
     : פרויקטהם ש
          :רה מס'יד

  חדרים (מס' החדרים כולל הממ"ד) _____         דירה בת:
   _____מס'   לפי תשריט דירה______  בקומה: 

    :חניה
  מחסן: 

  
  מיום הוצאת היתר בנייה   יםחודש________: תאריך גמר משוער של הדירה

  
                                                                           מע"מ₪ כולל  _______________            דירה המחיר של 

    
  ₪ (כולל מע"מ) 5,850                     הוצאות משפטיות בשיעור

  
  ₪ כולל מע"מ ________________            ממחיר המכירה 

  ע"מ₪ כולל מ ________________          מחיר המכירה הכללי הוא
  
  

  וצמוד כמפורט להלן:
  

  . יאם המדד ירד מתחת למדד הבסיס  נקוב גםיפחת מהמחיר ה מחיר המכירה לא
הלן:  עיל ולשהוא _______ נקודות (ליולי  המחירים לעיל צמודים למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש 

  "). המדד הבסיסי"
הוצאות לכם  לשלם  עלינו  לעיל,  המכירה כמפורט  למחיר  בסך    בנוסף  כולל מע"מ   5,850משפטיות   ₪

מע, בתוספת  הוצאות  הנ"ל  (פרצלמ,  תשריטירישום  על    ציה,  יעלה  שלא  בסכום  משותף)  בית  רישום 
הדירה    ___% מע"מ  ממחיר  רישום  בצירוף  אגרות  הבסיסי וכן  למדד  אשר    צמודים  המכירה  ממחיר 

   יום לפני קבלת הדירה. 14 ישולמו לא יאוחר מ



 2

  כמו כן יהיה עלינו לשלם לאוצר מס רכישה בהתאם לחוק ובפרק הזמן הקבוע בחוק.
וצר התקשרות כלשהי, חוזית או אחרת, בינינו לביניכם ומהוה הצעה אליכם  ידוע לנו כי מסמך זה אינו י

  לרכישת הדירה כדלעיל.
  אם לאו. –מוסכם עלינו כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם לקבל את הצעתנו 

  .יר הדירה. ח כולל מע"מ ע"ח מח"ש 20,000כם סכום של רצינות כוונותינו אנו מפקידים בידי להוכחת
  
  
  

  במקרה והצעתנו תתקבל וייחתם הסכם המכר נשלם לכם את מחיר המכירה בתשלומים כדלהלן: 
  לפי חוק מכר דירות  

  ₪( כולל מע"מ ) ישולם ביום חתימת הסכם המכר . ___________סך של  
  ₪( כולל מע"מ ) ישולם ביום ___________סך של 
  ₪( כולל מע"מ ) ישולם ביום ___________סך של 
  ימים לפני מועד מסירת החזקה .  30ישולם  (כולל מע"מ)₪   ___________סך של 
  מכירת בעין גנים. תאם לקצב הדמו ביוק םתשלומי

  
  

תוך   הסכם המכר  נחתום על  ולא  מהצעתנו  בנו  ונחזור  מהיום  14במקרה    –בו תאשרו את הצעתנו    יום 
₪ המשולם על ידנו וזאת כפיצוי מוסכם במקום כל פיצוי אחר ללא צורך בהוכחת  20000יחולט הסך של 

  נזק. 
  

ימי עסקים מיום שתועבר אליכם הבקשה   7תוך  ת בקשתנו מכל סיבה שהיא  במקרה והחברה לא תאשר א
תכם שלא לאשר את בקשתנו ואנו מאשרים יום מיום החלט  30תחזירו לנו את דמי ההרשמה, וזאת תוך    –

  בזאת כי במקרה זה לא תהיה לנו כל טענה, תלונה, דרישה או תביעה כלפיכם. 
  בי הפרוייקט.  כם המכר המקובל בחברה לג אנו מצהירים כי הובא לידיעתנו נוסח הס

  
  

  אנו מאשרים את תוכן האמור לעיל:
  
  
  

_________________          _________________________  
  שם המבקשים                                                                            חתימת המבקשים         

  
  
  
  
  
  


