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אנו הח"מ מאשר/ים כי בדקנו את היחידה ומצאנו אותה מתאימה להוראות הסכם המכר, למפרט, לתכניות,
כשהיא כוללת את השינויים שסוכמו בני/נו לבין החברה, אם וככל שסוכמו כאלה, וכשהיא בנויה ומושלמת

לשביעות רצוננו, למעט תיקון הליקויים/ אי התאמות ו / או ההערות המפורטים להלן.

להלן ליקויים / אי התאמות שנמצאו במועד המסירה ושיש לתקנם:

כללי בדירה .1

חשמל .1.1

אין חיבור חשמל בדיר הערה:

מים .1.2

הדירה לא מחוברת למים הערה:

צבע .1.3

גורף בדירה חיתוך בין תקרה לקיר לא נראה טוב, יש יעבור על כל הדירה הערה:

מטבח .2

ארונות מטבח .2.1

חסרות ידיות בשתי ארונות תחתונים. יש לכוון מגירה עליונה. הערה:

אינסטלציה .2.2

סיפון בכיור השמאלי נוזל. הברז בכיור הימני לא מחובר טוב, יש לחזק. הערה:

חשמל .2.3

חסר כיסוי לשקע מוגן מים. הדייר טוען שחסר שקע לפי תכנית. יש לבדוק ולהחזיר תשובה הערה:

ריצוף וחיפוי .2.4

(Xסומן ב) תיקוני רובה בחיפוי קפיצה בין אריחים בריצוף הערה:

חדר הורים .3

דלתות פנים .3.1

יש לכוון את הדלת , לא נסגרת עד הסוף הערה:

ריצוף וחיפוי .3.2

יש לעשות תיקוני רובה פנל שבור הערה:

טיח .3.3

יש לעשות תיקוני טיח סביב שקעים ודלת. קיר ימני עם קלין גדול - יש לתקן על ידי עיבויי הטיח הערה:
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חדר רחצה כללי .4

אינסטלציה .4.1

אמבטיה שרוטה אסלה נמוכה מהמותר בתקן. ברז עם כתמים של חומצה - יש להחליף הערה:

ריצוף וחיפוי .4.2

תיקוני רובה. חסר מכסה לפתח ביקורת ביוב ברצפה. יש להחליף אריחים שסומנו בX (5 אריחים) בחיפוי. הערה:

דלתות פנים .4.3

חסר צוהר אור. אין מפתח לדלת הערה:

ממ"ד .5

מסגרות .5.1

תיקוני צבע לדלת פלדה משקוף תחתון של החלון חלול - יש למלא בבטון. הערה:

אם אישור זה נחתם בידי אחד מיחידי הקונה, מאשר החותם כי הוא מוסמך לחתום גם בשם יחידי הקונה
האחר/ים וחתימתו מחייבת את כל יחידי הקונה.

חתימות: הדייר: _______________ הקבלן:_______________המפקח: _____________
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