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1.9.2021 
 :  לכבוד 

 יגאל טביב 
        רעות עמותת נאות ועד 

 
 אספקת גז מרכזי  

 
יותר    סונול הינה חברת האנרגיה מהגדולות בישראל, המשרתת את המשק הישראלי 

 ממאה שנה. 
 

פיתחה מודל עסקי לפיו המטרה לספק גז במחיר תחרותי     סונול גז+ חברת בת של סונול
תוך כדי שמירה על רמת בטיחות גבוהה ע"פ התקנים המחמירים ביותר, אסטרטגיית  
מיומנים   עובדים  מעסיקים  אנו  והאיכות.  השירות  חשבון  על  באה  אינה  שלנו  המחיר 

 מורשים ומקצועיים לעסוק בעבודות גז.  
 

מערכות אלו מחליפות את דוד    -משווקת מערכות לחימום מים מתקדמות     סונול גז+ 
 החשמל או כתוספת לדוד השמש. 

בעלות   מים  למחממי  הראשונה(  )בשנה  התחברות  מבצע  יינתן  החברה  ללקוחות 
₪ כולל התקנה    3,200  -₪    2,500אחוז מהנהוג בשוק )בסביבות    30מופחתת של כ  

 ההתקנה(.ותלוי במורכבות  , ומע"מ
 
 

שמה לעצמה למטרה להעניק לצרכן חווית שירות חדשה ותנאים מיוחדים,     סונול גז+ 
 ע"י מוקד שרות מקצועי וזמין. 

 
, מיבשי   כגון: כיריים, מנגל  גז  החברה מאפשרת ללקוחות להתחבר למכשירים צורכי 
קצרה   בהתראה  הלקוח  לבית  יגיע  הטכנאי  כאשר  חימום  ותנורי  מים  מחממי  כביסה, 

 . לבצע את החיבור הנדרש ובעלות מופחתת
 

לתקן   בהתאם  ובטיחותית  מתקדמת  גז  מערכת  ולהתקין  לספק  מתחייבת  גז+   סונול 
 ולהוראות הדין, עפ"י הנדרש על ידי משרד האנרגיה. 

 לחברת סונול גז פלוס קיימים כל הביטוחים הנדרשים על פי משרד האנרגיה ויותר מכך. 
ההעברה בדיקה פרטנית לכל דירה ודירה, וכן תפעל לתחזוקת  סונול גז תבצע בעת  

תקופת   כל  לאורך  וכד'(,  תקניות  בדיקות  מונים,  )צובר,  המשותפות  הגז  מערכות 
 . ההסכם ללא כל עלות נוספת
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 הצעת מחיר: 
 

כל מ"ק  .  מ"ק לחשבונית דו חודשית  5עד    ק  לכל מ"כולל מע"מ    ₪  15.09עלות צריכת גז  
 . כולל מע"מ ₪ 13.92   - מ"ק  5נוסף מעבר ל 

 
 לחודש. כולל מע"מ ₪  11.7בסך  תשלום קבוע 

תינתן הנחה  ה שנה  החצי  במהלך   כלומר    ,הקבוע   אחוז בתשלום  20  בשיעור ראשונה 
 כולל מע"מ.  ₪  9.36

 
בצורת החזר בחשבון הדו    בתיםיוחזר לבעלי ה  ,אם קיים אצל החברה היוצאת   ,פיקדון 

)בדרך כלל בערך של מספר מאות    חודשי עד להשלמת קיזוז הפיקדון מתשלומי הגז. 
 . שקלים(

 
 

 השרות שלנו: 
 שירות למחממי מים מסוגים שונים הקיימים כיום בשוק.  ●

 שעות עקב דליפת גז.  3הגעה של טכנאי גז בתוך   ●

 מילוי סדיר ותקין של צובר הגז.  ●

 גמיש שבין המכשיר למתקן הגז )כולל עלות הצינור(. החלפות צינור הגז ה ●

תיקונים   ● כולל  התקן(,  הוראות  פי  )על  הגז  צובר  מתקן  של  תקופתיות  בדיקות 
 ותחזוקה נאותה. 

 התקנת מכשירי גז מכל הסוגים הנפוצים.  ●

 צוברי הגז ירכשו מהחברה היוצאת או יוחלפו בחדשים ע"פ גילם.  ●
והלקוח   , הפרטי הינו באחריות סונול גז ועד המונה מן הצובר ינתןי כל השירות ש ●

 .לא יישא בהוצאה זו בשום אופן וצורה. הכל באחריות החברה 
o   הערה: אין המדובר בגרימת נזק לצובר ולקו עד המונה הפרטי ע"י לקוח

 .לרבות כל גורם אחר 
 
 
 
 

 בברכה  
 סונול גז פלוס  

 
 
 


