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 :פחהשמשם ו       

 :ת.ז. 

 :מס' צרכן / לקוח 

 :כתובת לכבוד

 :טלפון  )חברת הגז(

 :תאריך  

 :שם הסניף / מפיץ  

 

 א./ג. נ.,

  ה והמחאת זכות להחזרת דמי פקדוןסיום חוזהנדון: 

סיום ההתקשרות   הנני להודיעכם על סיום ההתקשרות החוזית שהיתה ביני לביניכם בקשר עם רכישת גז מכם.
   יכנס לתוקף ביום _______________)ועשרה ימים לאחר מסירת הודעה זו(.

אבקשכם לבוא ולקחת את ציוד הגז פרוט : _____________________ שהשאלתם לי בעבר, המצוי 
 _________________ בית מס' __________ ישוב _______________. בכתובתי: רחוב

 

 ימים מראש על היום והשעה שבהם תבואו לקחת את הציוד שלכם. 3עליכם להודיעני 

ימים ממועד מסירת הודעה זו, אדאג לפרק הציוד באמצעות אנשים  10ת הציוד לידיכם תוך אם לא תקחו א
 שעות מעת שיודיעו לכם על פירוקו. 48תוך  תולי, ויהיה עליכם לקחהגז שהשאלתם המוסמכים בפרוק ציוד 

הואיל והפקדתי בידיכם פיקדון להבטחת ציוד הגז הנ"ל, אבקשכם להחזיר את סכום הפיקדון שהופקד בתוספת 
 הצמדה על פי החוק. כ"כ אבקשכם לזכותני בערך הגז שיישאר במכלים במועד בו תקחו אותם חזרה לרשותכם. 

 

ייפה את כוחם של דורגז החדשה בע"מ ו /או דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ ו /או מי שימונה על ידה )להלן הנני מ
הפקדון הצמוד הנ"ל, וכן לטפל בשמי ועבורי בהחזרת הציוד  כוחי"( לקבל בשמי ועבורי את החזרביחד "מיופה 

 קשרות ביננו.דרש בקשר עם סיום ההתישהושאל לי על ידיכם, ובכל עניין נוסף ככל שי

 

אבקשכם לבצע את השבת הפיקדון הצמוד בדרך של מסירתו לידי מיופה כוחי, בצרוף החשבון הסופי.   הנני 
 לדמי הפקדון. זכויותיממחה בזאת למיופה כוחי הנ"ל, בהמחאת זכות בלתי חוזרת את 

 

וסמך על ידי לנקוט בשמי מבלי לגרוע מזכותו הישירה של מיופה כוחי מכח המחאת הזכות, מיופה כוחי הנ"ל ה
ובמקומי בכל הצעדים הדרושים לקבלת דמי הפקדון וכן לנקוט בשמי בצעדים משפטיים )בעצמו או באמצעות 

 עורכי דין( לקבלת דמי הפקדון.

 

הואיל ולמיופה כוחי אינטרס בכספי הפקדון האמור, יש לבצע את התשלום עבורי בהמחאה על שם מיופה כוחי 
 פה כוחי ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום לי במישרין.ותשלום כאמור למיו

 
 בכבוד רב,             

 

     _______________ 
 חתימה                                                                                                                               


