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 כיינותהסכם ז

 ._________________ -ובמקום  _________________ - תאריךשנערך ונחתם ב

    

 בין

 

 __________________בע"מ, ח.פ. _________________

 _________________טלפון: _________________מרח' 

 ;מצד אחד     "(החברה)להלן: "

 

 לבין

 

 ___________________ת.ז./ח.פ. __, _______________

 _________________טלפון: _______מרח' __________

 ;מצד שני      "(הזכיין)להלן: " 

 

 .ל בתי עסק בתחום _____________החברה מנהלת רשת שו  הואיל 

העסק כאמור לעיל והחברה בעלת הזכויות בסמני מסחר רשומים של רשת בתי   והואיל

 "(;הסימנים המזהיםרשם סמני המסחר )להלן: " שנרשמו כדין אצל

"( שינוהל העסקוהזכיין מעוניין להקים עסק ל__________ )להלן: "  והואיל

זאת תוך "( ושימנה על רשת החברה ומקום העסקב___________ )להלן: "

 שימוש בסימנים המזהים, בידע ובניסיון שברשות החברה;לרשות מקבל  שהוא

והזכיין מודע לכך שהמידע שיקבל מהחברה או מנושאי המשרות בה או זכייניה   והואיל  

ובמאמצים רבים, ומכיר בכך שהמידע יועמד  האחרים הינו סודי והושג בהשקעה

 ;אותו לידי הצלחתו ולהביאלהפעיל את העסק  ,לרשותו על מנת שיוכל להקים

 במקומות נוספים; ובכוונת החברה להרחיב את עסקיה ולנהלם  והואיל

והזכיין מאשר בזאת כי קיבל את הצעת הסכם זה מבעוד מועד וכי ניתנה לו  והואיל

הסכם. הזכיין מצהיר שהוא מודע ות בנוגע להבהרבדוק או לבקש האפשרות ל

שבהסכם זה וכי הבין כל הוראה,  ומסכים להיות מחויב בתנאים ובהתחייבויות

 תנאי, הצהרה ו/או התחייבות בהסכם זה;

והזכיין מצהיר ומאשר שהוא מודע לכך שהצלחת העסק שהוא עתיד להפעיל על  והואיל

פי הסכם זה תלויה אך ורק במאמציו שלו וכי לא החברה או מי מטעמה הצהירו 

סות, רווחים וכיוצא או נתנו תחזיות, בעל פה או בכתב, אודות מכירות, הכנ

באלה, וכל זאת מבלי לגרוע מנכונותה של החברה לסייע לזכיין בידע, בייעוץ 

 מקצועי, תפעולי ושיווקי, בסיוע טכני ואומנותי, בפרסום וביחסי ציבור;

וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת   והואיל

 הוראות הסכם זה;
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 כדלקמן: כימו, התנו והצהירוהס הצדדים - לפיכך

 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב כיתר תנאי. .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות העיון בלבד ואין לפרשם כחלק מתנאי ההסכם.  .1.1

 

 הקניית וקבלת הזיכיון .2

החברה מעניקה בזה לזכיין והזכיין מקבל בזאת מהחברה זיכיון לנהל את עסקו תחת  .1.1

שמה, לרבות זכות שימוש זמנית ומוגבלת לצורכי הסכם זה בסימנים המזהים ורשות 

להשתמש בידע ובניסיון שיועמדו לרשותו על ידי החברה לניהול ולהפעלת העסק, הכל 

 כמפורט בהסכם זה.

 

 דמי הזיכיון .3

___________ -במועד חתימת הסכם זה, ישלם הזכיין לחברה דמי זיכיון בסך השווה ל .1.1

 .₪ 

 כיין מבין ומסכים כי דמי הזיכיון במלואם לא יוחזרו לזכיין בשום מקרה.הז .1.1

 

 תמלוגים .4

 פירושו כל ההכנסות הנובעות מעסקו של הזכיין למעט מע"מ.  -"מחזור המכירות"  .1.1

הזכיין ישלם לחברה, כל עוד הסכם זה יעמוד בתוקפו, אחת לחודש תמלוגים בשווי של  .1.1

יום מתום  11סק בגין החודש החולף תוך _____ אחוזים ממחזור המכירות של הע

 בתוספת מע"מ כחוק. ₪ החודש החולף, או סכום חודשי השווה ל_____ 

 

 התחייבויות החברה .5

החברה מסכימה ומתחייבת בזאת להעניק לזכיין את הזכויות וההרשאות כמפורט 

 להלן:

הסמוך  "( במועדהשילוטלספק לזכיין שילוט לעסק לפי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: " .1.1

לפתיחת העסק תמורת סכום השווה לעלות השילוט, הובלתו לעסק והתקנתו. השילוט 

הינו בבעלותה המלאה של החברה ולזכיין נתונה, בכפוף להוראות הסכם זה, הזכות 

 להשתמש בו בלבד.

עם סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או במקרה של הפרתו הפרה יסודית, תהא  .1.1

זכאית לקבל לרשותה את השילוט בכל עת ולצורך כך להסירו  החברה ו/או מי מטעמה

 מהעסק. הזכיין נותן בחתימתו על ההסכם זה את הסכמתו המפורשת לחברה לעשות כן.

 -הזכיין מסכים כי בכל מקרה של הסרת השילוט, לא יהא זכאי להחזר כל תמורה  .1.1

 לרבות הסכום ששילם בגין השילוט, כולו או מקצתו.

י לקבל כל חומר מקצועי או פרסומאי וזאת כנגד  תשלום שהינו אחיד הזכיין יהא רשא .1.1

 כלפי כלל זכייני החברה.

 


