
 

 
 

 כ"ז סיון תשע"ח 
 2018יוני  10

 docx.79748סימוכין:
 
 

 2019-2018תנאי תשלום לעונת עגינה הנדון: 
 
 

 :תשלום דמי עגינה מותנה

 הצגת כושר שייט או היתר שייט בתוקף .1
 הצגת ביטוח בתוקף .2
 חתימה על הסכם עגינה לפי נוסח עדכני .3
 חתימה על תקנון מרינה אשקלון .4

 

 מטר: 7מטר + מעל  7מחירון רצ"ב עד 

למעט חריגים אשר עוגנים  לכלל עוגני המרינה  30/6/19עד  1/7/18שנתי מ תשלום עגינה  .1
 תקופה קצרה יותר וישלמו תעריף בהתאם לתקופת העגינה לפי המחירון.

-למשלמים מראש לכל שנת העגינה, ההנחה תינתן עד ל  4%הנחת מזומן בשיעור של  .2
 )חודש(.  30/7/18

 5%עור של הנחת תושב אשקלון בהצגה ובצילום ת.ז. בשי .3
בעבור תקופת האיחור )עד  מלאחודשיים ישולם לפי מחיר  מעל תשלום באיחור של .4

 יתרת תקופה לפי מחירון שנתי. ובעבור חודשיים(
יועברו החייבים לטיפול עו"ד לגביה  30/9/18חודשים ממועד התשלום דהיינו ב  3לאחר  .5

 בהוצל"פ.
תשלום עבור השימוש בחשמל יגבה אחת לרבעון, עוגן אשר ישלם באמצעות הרשאת ה.ק  .6

 עבור תשלום החשמל.  5%באשראי יקבל הנחה של 
 

 :בעבור עגינה אמצעי תשלום

 הנחת תשלום מזומן:

 כסף מזומן לכל שנת העגינה מראש .1
 העברה בנקאית לכל שנת העגינה מראש .2
 צ'ק מזומן לכל שנת העגינה מראש .3
 ס אשראי בתשלום אחד לכל שנת העגינה מראשכרטי .4

 
 כפל הנחות  ולא יינתנ 
 

 תשלומים ללא הנחה:

תשלומים )או פחות בהתאם למועד התשלום  12כרטיס אשראי בעסקת תשלומים עד  .1
 בפועל(

 תשלומים )או פחות בהתאם למועד התשלום בפועל( 12הוראת קבע עד  .2
בעבור תשלום בכל צ'ק נוסף יחויב ( , 1.5, 1.1, 1.10, 1.7כל רבעון ) ארבעה צ'קים לתחילת .3

  ש"ח לכל צ'ק  6הלקוח בעמלת הפקדת דחויים בסך 
 ש"ח. 36צ'קים ישלם הלקוח עמלה בסך  10-בעבור תשלום במשמע: 

 
  



 

 
 

 

 

  1.1.18חירון עגינה מעודכן לתאריך מ
 מרינה אשקלון – מ' 7עד 

 מטר 7מחיר לסירות עד  תקופה
  ₪ 6,200 חודשים 12

 ₪ 5,800 חודשים 11

 ₪ 5,400 חודשים 10

  ₪ 5,000 חודשים 9

  ₪ 4,600 חודשים 8

  ₪ 4,050 חודשים 7

  ₪ 3,500 חודשים 6

  ₪ 3,100 חודשים 5

  ₪ 2,600 חודשים 4

 ₪ 2,100 חודשים 3

 ₪ 1,600 חודשים 2

  ₪ 1,000 חודש 1

  ₪ 300 שבועי

  ₪ 50 יומי

 .1.5המחיר הינו פי  -ובקצות הרציפים  1,8*עגינת דופן ברציפים 

          תחויב בהתאם.המתאים לסירה גדולה סירה קטנה העוגנת במקום *

 *המחירים הנקובים הינה לתשלום מראש. 

 *כל פיגור בתשלום יחויב לפי תעריף יומי.

  



 

 
 

  1.1.18מחירון עגינה מעודכן 
 מרינה אשקלון -מ'  7מעל 

)מינימום     מטר 7מעל  מחיר עגינה למ"ר תקופה
 מ"ר( 20

  ₪ 340 חודשים 12

 ₪ 320 חודשים 11

 ₪ 305 חודשים 10

  ₪ 285 חודשים 9

  ₪ 270 חודשים 8

  ₪ 250 חודשים 7

  ₪ 230 חודשים 6

  ₪ 200 חודשים 5

  ₪ 170 חודשים 4

 ₪ 135 חודשים 3

 ₪ 95 חודשים 2

  ₪ 55 חודש 1

  ₪ 20 שבועי

  ₪ 5 יומי

 .1.5רציף ראשי וקצות הרציפים המחיר יהיה פי  1,8עגינה דופן ברציפים 

 קובים הינה לתשלום מראש כולל מע"מ.המחירים הנ

 ור בתשלום יחויב לפי מחירון יומי לכל תקופת העגינה.כל פיג

 

 


