בקשה להקצאת מספר ספק – הסכם הצטרפות
לכבוד האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י)
(*) – שדות חובה
אני הח"מ ( שם החברה ,השותפות וכד'(*)___________________________________________
שם החברה באנגלית (*)_______________________________________________________
מס' חברה(ח.פ /).ת.ז __________________)*( .מס' עוסק מורשה לצורך מע"מ (*)_______________
כתובת למשלוח דואר (*) ______________________________________________________
שם איש קשר בעסק (*)______________ _טל'(*) _________________ טל' נייד(*)________________
___________________ _________________)*( E-Mail______________________-___-
אתר באינטרנט________________________________
שם איש קשר נוסף בהנהלת חשבונות (במידה ושונה מאיש הקשר הראשי) _______________
טל' _________________

____________________E-Mail_________________________ -

הואיל וידוע לי כי על פי בקשתי כלהלן ,עשוי להיות מוקצה לי ע"י האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י) מספר ספק
(להלן "המספר")עבור מוצרי  ,לשימושי הבלעדי כפוף להוראות תקנונה  ,והתחייבותי לקיימן לרבות החלטות
מוסדותיה המוסמכים.
לכן הנני מבקש להקצות לי:






מספרי ספק המאפשרים קידוד של  100מוצרים
מספרי ספק המאפשרים קידוד של  100מוצרים – מוצרים שקילים
מספרי ספק המאפשרים קידוד של  1,000מוצרים
מספרי ספק המאפשרים קידוד של  100,000מוצרים – לטקסטיל בלבד
מס' .GLN

לשימושי הבלעדי ,עבור מוצרי ,והנני מתחייב כלפיכם ,בין היתר,כדלקמן:
 .1להשתמש במספר אך ורק לגבי המוצרים עליהם מופיע שמנו  ,כל עוד הם בשיווק
(להלן "המוצרים") ובהתאם להוראותיכם ,שתוציאו מידי פעם בפעם.
 .2אם אחדל לייצר את המוצרים או לשווקם ,אפסיק להשתמש במספר שהוקצה לי,
ואודיע לכם על כך במכתב רשום  ,תוך  30יום מיום חדילת הייצור או השיווק של המוצרים,
ותהיו רשאים לאלתר ,להקצות המספר שהתפנה כאמור ,לכל מי שתמצאו לנכון ובתנאים שיראו לכם.
 .3לא להעביר המספר לאחר להשתמש במספר,בתמורה או שלא בתמורה,או בכל דרך אחרת.
 .4לשלם לכם במועד כל תשלום שיוטל ע"י האגודה לקידוד המוצר בישראל(ממ"י)אם לא אשלם תשלום
כלשהו ,ממני לכם ,תוך  7ימים מתאריך הדרישה,תהיו רשאים לנקוט נגדי כל הליך משפטי או אחר
ולקבל כל סעד אחר נגדי,ביטול הזכות להשתמש במספר הספק שהוקצה לי.

 .5הריני מסכים בזאת כי האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י) תשלח אלי דבר חשבונית מס דיגיטלית,
לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב (במקום משלוח בדואר פיזי) .ידוע לי ואני מסכים כי קבלת
חשבונית מס לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה לכל דבר ועניין .בכל עת אוכל לבקש
לערוך כל שינוי במידע אשר מצוי בידיכם באמצעות שליחת בקשתי למיילinfo@gs1il.org :


מאשר חשבונית מס קבלה דיגיטלית אשר תשלח במייל.

ענף עיסוק עיקרי לחברה:
סיטונאות

קמעונאות

יבוא

ייצור

הפצה

פרוט המוצרים העיקריים:




















אביזרים לבית ולגן
חקלאות
אופנה ,הנעלה וטקסטיל
מוצרי קוסמטיקה וטיפוח
מזון ומשקאות
ריהוט
מחנאות
אודיו  /וידאו
מחשבים – חומרה/תוכנה
חומרי ניקוי
מוצרי נייר
צעצועים ומשחקים
בניה ואחזקה
תחבורה ורכב
חשמל ,אלקטרוניקה ומכניקה
תוספי תזונה
תכשיטים
תרופות
ציוד רפואי



אחר_________________:

ולראיה באתי על החתום:

_________________
תאריך

______________________
חתימה (מורשה חתימה) וחותמת

