פרוטוקול בחירת דירה – מחיר למשתכן
שם הפרויקט " :לאטי בנהריה " – מחיר למשתכן – נהריה
שם החברה :ספייס בניה ויזמות בע"מ
שם הרוכשים :

הצהרת הרוכשים :
אנו ה''ה ____________________________ ת.ז .מס________________ .
וה''ה _______________________ ת.ז .מס____________________ .
מצהירים בזאת כי זכינו בהגרלה לדירה במחיר למשתכן במקום מספר _________ (בהתאם
להודעת זכייה בהגרלה מס , ______ .שנשלחה אלינו ממשרד הבינוי והשיכון וכי הוזמנו
למשרדי החברה על מנת לקיים את הליך בחירת הדירה ביום ____________________
תאריך _________________ בשעה ___________________ וכי הגענו במועד.
הדירה שבחרנו לרכוש  ,מתוך יתרת הדירות שנותרו לבחירה והוצגו לנו ע"י
החברה ,היא :
דירה מס._________ .
בת _________ חד'.
קומה __________.
בניין ___________
מגרש___________
במחיר המחירון (כולל מע"מ) הוא ____________________ש"ח.
• מאחר ובחרנו שלא לחתום על חוזה המכר במעמד זה  ,אנו משלמים
לפקודת הקבלן סך של  2,000ש"ח דמי רצינות  ,ידוע לנו כי סכום זה לא
יוחזר לידנו מקום בו לא נחתום על הסכם המכר בתוך  14ימים מהיום.
אנו מאשרים כי הבחירה של הדירה נעשית לאחר שקיבלנו לידנו  ,מבעוד מועד  ,את הנוסח
של המפרט הטכני  ,חוזה המכר  ,תוכניות ומחירון הדירות .

תאריך ._______________ :
חתימת הרוכשים :
______________________

_______________________
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