
 
        

 

 

 ......../........ /202תאריך:  ....                                      ימי   טופס הזמנה יצוא  

 פרטי השולח )יצואן( 
 
 .......................... .................................................. חברה: ........................  \ שם *
 
 

 ............................. .................................................... .......................... : כתובת
 
  

 ................... ...................................  פקס:............. .: ...............................טלפון
 
 
 ........ ..........:.................ע"מ(\פ")ח............ מס' יצואן ........ . .................:  טלפון נייד*
 
 

 ........................ ...... .......... ..........@..................................................... : אימייל
 
 
 ..................... ..................................................................... .... כתובת איסוף: ...*
 אם שונה מכתובת חברה()

 
 .................... ..... ...................... ...ט. נייד: ...  ..  ... .................... איש קשר: ...........

 
 

 אופן התשלום )עבור הוצאות המשלוח(:*
 

 לחייב את הכ"א שלי             אשלח צ'ק                  (DDU) בארץ      
           

    (EXW) בחו"ל      
 במקרה שהלקוח בחו"ל לא ישלם עבור המשלוח, יחויב היצואן בכל ההוצאות. 

 

 פרטי המקבל )יבואן( 
 

 חברה: ......................................................................................  \*שם 
 
 
 ............................................................................................ : כתובת*
 

 *ארץ: ....................... * עיר: ............................ מחוז: ....................... 
 

 ...................... (: ......Zip Code(: ......................... מיקוד )Stateסטייט )
 

 ................... .: .......................................... פקס: .......................טלפון
 
 .......... איש קשר: .................... : .........................................טלפון נייד*
 

 ...................................................@....................................... : אימייל
 

  
 * חובה למלא

 פרטי המשלוח 
 
 ........................... ......מספר יחידות מטען: ............. *
 

 אריזות עץ     משטחים                   חבילות                      

 
 ...................... ........ ....סוג הטובין בכללי: ......................... 

 לדוגמא: דברי דפוס. חפצי יודאיקה. יודאיקה אומנות. מוצרי קוסמטיקה. מזון וכו' 

 
 )החיוב בפועל,  לפי שקילת ממ"ן( ....................משקל  )משוער(: ...... 

 
 מידות בס"מ

 
 ......... .............. )ג( ................. ........ )ר( .... ........( )א( .......1
 
 ....... .. ................ )ג( ............... .......... )ר( .... ......( )א( .......2
 
 ......... ...... ..... )ג( ................. ... ........ )ר( .... ........( )א( .......3
 
 ......... ................. )ג( .............. ......... )ר( .... .. .....( )א( .......4
 
 ......... ................. )ג( .............. ........ )ר( .... ........( )א( .......5

 
 רוחב, )ג( = גובה.= אורך, )ר( = )א( 

 )לקוח פרטי ללא חשבונית חייב למלא( רשימת תכולה: 
 

 $-ערך יחי' ב תיאור טובין  מס' יחידות 

   

   

   

   

   

   

 
 לפי תנאי הפוליסה )בדף נפרד(  /   .    כן        לא    )הקף בעיגול(ביטוח: *

 בתוספת תשלום 

 אי בחירה, משמעה שהלקוח אינו מעוניין לבטח.

                                                                                                                            
      מחירים

 ..............................................  ........ג   + ..$ לק"................... לפי מחיר שקיבלתי למשלוח ספציפי זה               

  תמי 03-6168884ם מחלקת כספים טל: חובה להסדיר את נושא האשראי והבטחונות ע  ,קבועיםחדשים ו לקוחות

 תנאים כלליים: 
 * במשלוחים פרטיים או משלוחי דוגמאות, חובה לציין ערך למכס.  

 לח )יצואן( לצורך  ושו של המשלח בהכנת החשבונית ע"ש ה* חתימתי זו מיפה את כוח
 )מיועד ללקוחות פרטיים ללא חשבוניות(   המכסים בארץ ובחו"ל.  
    ן בבית המשפט התדייבמקרה של אי תשלום. מהווה חתימתי זו את הסכמתי ל* 
 המוסמך בישראל, בסדר דין מקוצר.   
 " D.S.B –ב.ס.ד.  תעריפי המשלוח הם על פי המחירון הכללי המעודכן של " * 
 במידה וניתנה הצעת מחיר, יש לצרפה.  .כתובה בנפרד או על פי המוסכם בהצעת מחיר  

 

 (Made In Israel* כל הטובין חייבים להיות מסומנים כתוצרת ישראל  )
   לעמיל המכס בחו"ל, לצורך שחרור הטובין.היבואן חייב לתת ייפוי כוח  אם יידרש, * 
 חובה לצרף:  שיים חפצים איתכולה ביתית או   במשלוח של* 
 למכס.  שונים . טפסיםSocial Sec. Number  4  .3 רשימת תכולה . 2.צילום דרכון  1  

 * החיוב יתבצע לפי שקילת ממ"ן. 
רות קורייר לפי יחס של  ב ובח 1:6בחברות תעופה לפי יחס של   * חישוב המשקל הנפחי

1:5 . 

     שם ומשפחה: ..................  חתימה:............. : ....................................................       לשימוש המשרד: מס' תיק

B.S.D Forwarding & Logistics LTD.  
 שילוח בינלאומי ולוגיסטיקה ב.ס.ד

  8הגיבור שמשון בני ברק: 
 12אביי אשדוד: 

 03-6168885פקס: 03-6168884טל:   

   www.bsdil.com----  office@bsdil.com 
 

U.S.A agent  -  LANDAUS EXPRESS LTD 

  Forwarding & Logistics LTD. 

 Brooklyn  N.Y. 11219 U.S.A 1021 39th ST.   

TEL: 718-436-2700 FAX: 718-907-5625 

 Contact : info@landausexpress.com 

 

 בס"ד 
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