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' דקלה, ה1

מה נשמע?

אני צריך את עזרתך בהסכם נוסף,..
אנחנו מספקים שירותי "עוץ לעמותת איילים בשיתוף עם צור 'עוץ אסטרטגי.

מצורף למייל זה ההסכם שחתמה העמותה עם צור תקשורת.

 אני מבקש הסכם >301כ1 10 >301כ1 מ!ל צור תקשורת שישקף את ההסכם הזה.
,7 ¤ + מע"מ.^— " הריט"נר החודש1 הוא 000

תקופת ההתקשרות היא ל-12 חודשים,
ת. תחילה -18,05.2014 -

תארא הוציא חשבונית עסקה / חשבונית מ0 לצור תקשורת בתחילת כל חודש עבודה.
, כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בתראה מוקדמת בכתב של 45 יום מראש.התשלום 'ועבר עד ל-20 לאות! החודש. התמורה לןללת תשלום עבור הייעוץ בלבד ואינם כוללים הוצאות שוטפות כגין הוצאות נסיעה. הוצאות אל1 יתווספו לחשבוניתלאחר /ששת החודשים הראשונים

החודשית.
הוצאות: מיוחד!ת אחרות יתבצאו רק באישור מראש ובכתב / מייל מהלקוח.
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היי אורן ,
בהמ^ך לשיחתנו מצ"ב הסכם התקשרות חתום מול עמותת איילים .

חשבונית עסקה בתחילת כל חודש .על מנת לשמור על סדר בהתחשבנות הכספית ביענו אני מבקש שתוציא אל- עבודה , ואני אעביר את התשלום שכנגד עד ל-20 לאותו חודש
1



' בכפוף כמובן לקבלת הכספים מהלקוח .
7 ¤ + מע"מ לחברת תארא החלוקה החודשית בייננו כאמור תהיה 13,000 +מ/1"מ לצור תקשורת , 000,
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