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 חתימה בראשי תיבות: _____________.

 

 
 
 

 ט חוזה עיצוב לדוגמא למעצביםפורמ
 

 עבור ______________ הצעת מחיר לעיצוב ____________
  יום בלבד! 30-הצעה זו תקפה ל|  23/08/2018

 

 
 

, _________ (/ ח"פ ת"ז), _____________________ (הסטודיוהמעצב + שם שם ) הסכם התקשרות בין
, _______ / ח"פ(  ת"ז)______, _________________ + שם החברה()שם הלקוח  להלן "הסטודיו", ובין

 , להלן "הלקוח".________________________________________כתובת: 
 
 

 

 

 

 !ועניין שאלה בכל לרשותכם לעמוד נשמח
   www.fuzznewmedia.com האתר החדש שלנו:

 

 

 

 

 

 מחיר שירות

 ₪ XXX 1שירות 

 ₪ XXX 2שירות 

 ₪ XXX 3שירות 

 ₪ XXXמחיר לתשלום: 
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 חתימה בראשי תיבות: _____________.

 

 תהיה התקשרות בין הלקוח לסטודיו, להלן אופי ההתקשרות ותנאי העבודה בין הלקוח לסטודיו:באם 

 עיצוב. הערות לתהליך א

שיטת העבודה תתבצע בצורה הבאה:  לאחר הגשת . עבור כל אלמנט סקיצות שיוגשו ללקוח 3ההצעה כוללת  .1.א

 3 תיקונים בהתאם להערותיו. אם הסקיצה לא תתקבל, תוגש סקיצה שונה חדשה )עדסקיצה ללקוח, יתבצעו 

 סקיצות סה"כ(. 

 )שעת עבודה(.₪  200מעבר למפורט לעיל, תחויב בתוספת של  נוספת, סקיצה כל .2.א

כל סבב תיקונים נוסף, מעבר למפורט  .קלים גרפיים ושינויים טקסט תיקוני סבבי 3 עד יתבצעו הנבחרת לסקיצה .3.א

 שעת עבודה(.חצי )₪  100ל לעיל, יחויב בתוספת ש

בשני גדלים  JPEG-ו עם רקע שקוף PNG, קובץ לדפוס PDF בפורמטים הבאים:יועבר ללקוח  (לוגו) התוצר הסופי .4.א

  .לבן-+ גרסת שחור ברזולוציה נמוכהוברזולוציה מלאה  –

 כוללת הדמיות )מוקאפים(.הצעת מחיר זו אינה  .5.א

 זו אינה כוללת עלות הדפסה. הצעת מחיר .6.א

 

 תוספות שאינן מפורטות בהצעת מחיר זו יבוצעו בתוספת תשלום.דגש: 

 
  

mailto:evyaedri@gmail.com
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/
http://www.fuzznewmedia.com/


 050-6686869  /evyaedri@gmail.com  /www.fuzznewmedia.com   

       Fuzz Designs | 4מתוך  3עמוד  אתרים בניית | גרפי | עיצוב חדשה במדיה ושיווק קידום 

 
 

 חתימה בראשי תיבות: _____________.

 

 . הערות ותנאים נוספיםב

 עלות רכישת פונטים ו/או סרטים, ו/או תמונות שאינם ברשות הסטודיו ושבהם חפץ הלקוח, תהיה על הלקוח. .1.ב

שם הארגון, תמונות,  ידו, לרבות על שיסופקו התכנים כל כי ומתחייב מאשר הלקוח המחיר, הצעת על עם החתימה .2.ב
ג',  צדדי של כלשהן בזכויות פוגעים ואינם דין, או הסכם כל להוראות מנוגדים ב, אינם"וכיו פונטים, אייקונים, סרטים

תהיה  זה יףסע הפרת בשל כלשהו לצד ג' לסטודיו, או שייגרמו וסוג מין מכל ונזק הוצאה רוחני. כל קניין לרבות זכויות
 .בלבד הלקוח באחריות

חל איסור מוחלט על פרסום סקיצות וטיוטות ללא קבלת אישור הסטודיו. סקיצות וטיוטות אלו הינן לעיני הלקוח בלבד  .3.ב
 ומהוות שלב זמני בתהליך העיצוב. 

לעשות בהן כרצונו ולפרסם שימוש. כמו כן, רשאי הסטודיו  בהן כל לעשות ואין קניין הסטודיו הינן והטיוטות כל הסקיצות .4.ב
 , אלא אם הלקוח יבקש שלא יפורסמו.אותן בתיק העבודות שלו ו/או ברשת

( הינם קניינו של הסטודיו ואלו לא יועברו ללקוח. הקבצים היחידים PSDקבצי המקור ו/או קבצי העבודה הפתוחים ) .5.ב
 שיוגשו בתום התהליך.שיועברו ללקוח ובהם יהיה רשאי לעשות שימוש יהיו הקבצים הסופיים 

תוכן האלמנטים השונים על מרכיביהם השונים )פונטים, אייקונים, תמונות וכיוצא בזה( הינם קניינו הרוחני של הסטודיו  .6.ב
 ידו למטרת שימוש של הסטודיו בלבד. -ו/או נרכשו על

 חר.אין להפרידם מהתוצר הסופי ו/או לערוך אותם מחדש ו/או לעשות בהם שימוש בשום פרויקט א .א.6.ב

 עבור הלקוח. ע"י הסטודיולעיצובים שייוצרו רק הרישיונות עבור המרכיבים המפורטים בסעיף זה תקפים  .ב.6.ב

הפרה של אחד או כולם מהסעיפים המפורטים בפרק ב' לחוזה זה תהיה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של  .ג.6.ב
רכיבים בהם נעשה שימוש הסטודיו ועילה לתביעה משפטית, ו/או הפרה של רישיונות לשימוש מסחרי של המ

 באלמנטים העיצוביים השונים, החושפים את הלקוח לתביעות מצד בעלי זכויות היוצרים של מרכיבים אלו.

הפרה של אחד מהסעיפים המפורטים בחוזה הנ"ל הינה עילה לסיום ההתקשרות, אשר תגרור פיצוי כספי לסטודיו,  .7.ב
 צעה לאחר סיום ההתקשרות.בין אם זו בוצעה במהלך תקופת העבודה ובין אם בו

חתימה על הצעת מחיר זו הינה תנאי לתחילת העבודה והיא משמשת כחוזה התקשרות בין הסטודיו ללקוח. תקופת  .8.ב
. כמו כן, לא תינתן אפשרות לצמצם את התשלום המגיע לסטודיו בגין עד הגשת התוצר הסופי ללקוחההתקשרות 

 .לאחר החתימה הצעת מחיר זו שירותיו

שת התוצר הסופי ואישורו ע"י הלקוח תסתיים תקופת ההתקשרות בין הסטודיו ללקוח. הסטודיו לא יידרש לאחר הג .9.ב
לאחר תום תקופה זו. באם ירצה הלקוח סבבי תיקונים  (,4, מלבד תמיכה טכנית )כמפורט בסעיף א.לספק שום שירות

 נוספים, יגבה הסטודיו תשלום נוסף.
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 חתימה בראשי תיבות: _____________.

 

 .  תנאי תשלוםג

 מחיר זו והעברת התשלום.חתימה על הצעת תנאים לתחילת עבודה הינם ה .1.ג

ועם החתימה  העבודהישולם בתשלום אחד, טרם תחילת התשלום בעבור השירותים המפורטים בהצעת מחיר זו  .2.ג
 על הצעת המחיר, אלא אם יוסכם אחרת על שני הצדדים. 

, בנק: _____________על שם:  __________יש להעביר בהעברה בנקאית לחשבון מספר  התשלומיםאת  .3.ג
 ._______________, מס סניף: _____________, סניף: _____________

 .1/ חשבונית התשלום יתבצע כנגד חשבון עסקה .4.ג

 לאחר העברת הכספים תשלח קבלה דיגיטלית. .5.ג

 

 .  חתימותד

 

 , חתימה: _____________________________________________ מעצב + שם הסטודיו(ה)שם   ,רב בכבוד

 

 פרטי הלקוח:

מאשר/ת כי קראתי  ת"ז: __________________, כתובת: ____________________ ________________,אני: 

הנוספים המפורטים בחוזה זה, שנחתם  ולתנאים המחיר להצעת הסכמתי את בעיון את החוזה הנ"ל וכי אני נותן/ת

 .23/08/2018 :בתאריך

 

 _____________________________________________________________: ת הלקוחחתימ

 

 

 בנוסף לחתימה זו, על הלקוח לחתום בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

 

 !ועניין שאלה בכל לרשותכם לעמוד נשמח
   www.fuzznewmedia.com האתר החדש שלנו:

 

 

 

 

                                                           
 .עוסק פטור מפיק דרישת תשלום המכונה "חשבון עסקה"שלום טרם קבלת הת 1
 .עוסק מורשה מפיק מסמך המכונה "חשבונית"  
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