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 לקוח יקר,
 

-מצ"ב שובר משולם ע"י חברת פורשור מומחים לשימוש על ידכם למשלוח המסמכים שנאספו לשם הכנת חוות .1
 דעת.

  באמצעות חברת שליחים שונהניתן לשלוח את החומרים גם              
 3079679קיסריה  2938לכתובת : פורשור מומחים בע"מ, ת.ד               

 אין חברת פורשור אחראית לאופן ורמת השירות של חברת השילוח ואינה אחראית במקרה אובדן החומרים. .2

 
 המסמכים שרוכזו על ידכם.במשלוח יש לצרף : א.  .3

 ב. "שאלון אישי " שמולא על ידכם.                           
 .בכל עמודחתום על ידכם ג.  עותק חוזה ייעוץ/חוות דעת                            

 :במידה ובחרת להשתמש בשובר דואר ישראל ששלחנו אליך למשלוח המסמכים שנאספו לקבלת חוות דעת .4
 !בעת השימוש בשובר שום סכום לשליח/ סניף הדואר ואין לשלםהמשלוח הינו על חשבוננו  משלוח:הנחיות ל

              
 ,כולל מס טלפוןעל גבי השובר את הפרטים האישיים שלכם  ריש למלא בכתב ברו .א

 .מאחור ב"פרטי השולח" גם בצד ימין וגם בצד שמאל בעט כדורי ולוודא מעבר הרישום גם לעותק הכימי
 להדביק החלק השמאלי של השובר על גבי החבילה )מאחור קיים פס הדבקה(. .ב
 7967930קיסריה  2938פורשור מומחים בע"מ, ת.ד עבור על חבילה עצמה :  גם יש לכתוב .ג
 ולמסור החבילה. שבו פועל השירותלגשת לסניף דואר גדול  .ד

 , באחד מהישובים הבאים 1700-0800הפועל בין השעות  בעלי עסק/ משרדבמידה והנכם *
ולתאם איסוף החבילה ממשרדכם ע"י שליח  ללא צורך בגישה לסניף   5שלוחה  171תוכלו להתקשר  לטלפון 

 :איסוף מבעלי עסקים בלבדת הישובים בהם מתבצע ימשלהלן ר                   .דדואר כאמור בסעיף 
 

 מלאכי קרית עומר כפר סבא גן יבנה אום אל פחם

 קרית שמונה עכו כפר שמריהו גני תקווה אופקים

 ראש העין עפולה כרמיאל דימונה אור יהודה

 ראש פינה ערד לוד הוד השרון אור עקיבא

 ראשון לציון כרכור-פרדס חנה מבשרת ציון הרצליה אזור

 רחובות פתח תקווה מגדל העמק זכרון יעקב אילת

 רמלה צפת רעות-מכבים-מודיעין חדרה אשדוד

 רמת גן קיסריה מעלה אדומים חולון אשקלון

 רמת השרון קצרין מעלות חיפה באר שבע

 רעננה קרית אונו נהריה חצור הגלילית בית שאן

 שדרות קרית אתא נס ציונה טבריה בית שמש

 שוהם קרית ביאליק נצרת טירת כרמל בני ברק

 יפו-אביבתל  קרית גת נצרת עילית יבנה גבעת עדה-בנימינה

 תל השומר קרית חיים תל חנן-נשר יהוד בת ים

  קרית טבעון נתיבות יקנעם גבעת שמואל

  קרית ים נתניה ירוחם גבעתיים

  קרית מוצקין סביון ירושלים גדרה

    

 .בהודעת דואללאחר מסירת המשלוח נבקשכם להודיענו על ביצוע המשלוח  .1
 

 בברכה, צוות שרות לקוחות.
 פורשור.

 
 דואר ישראל/"פורשור" אינה אחראית לאופן, מהירות  וטיב השירות של חברת המשלוחים

 ואינה אחראית במקרה אובדן החומרים. 
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