
 בס"ד

	

Submission	Form	 	

	שעה: 	תאריך: 	מספר חשבון לקוח:

	בניין וקומה: 	שם החברה (באנגלית):

	טלפון: 	מס' תג: 	איש קשר:

Verification	 Imaging Syntactic	&	HPHT	
Testing	

RapNet	Diamond	
Report	(RDR) 

Rapaport	Investment	
Diamond	Report	(IDR)	

#	 Shape	 Weight Price	$/Ct	 $	Total	 Client	Code	Stone	 Service	Requested	

1 	 	 	 	 	 	

2 	 	 	 	 	 	

3 	 	 	 	 	 	

4 	 	 	 	 	 	

5 	 	 	 	 	 	

 
חשוב! נא לקרוא בעיון ולמלא את כל הפרטים  אם משהו אינו ברור אנו לשירותכם. –  

בחתימה על מסמך זה מסכים הלקוח ומאשר את כל התנאים, ההגבלות וההצהרות כלהלן: 	
	Laboratory	Rapaportללקוח עם רפפורט מעבדות גמולוגיות בע"מ  שירותיםהלקוח על הסכם ת נו חתימי, היRapLabתנאי מקדמי למסירת אבנים לשרותים במעבדת  .1

Services	LTD .("להלן: "ההסכם)  
אין במסמך זה לגרוע מתנאי כם מצוי במשרדי רפפורט. העתק ההס ההסכם. ומסכים לכל תנאי	קרא בעיון, הבין בחתימה על מסמך מסירה זה הלקוח מאשר שהוא .2

. ידוע ללקוח כי רפפורט הסתמכה על תנאי ההסכם וההצהרות והתחייבויות של הלקוח הכלולות בו. כי במקרה של סתירה, תנאי ההסכם גובריםההסכם ומובהר  	
פוליסת הביטוח והינה אך ורק בהתאם לסכומים שישולמו על פי  מוגבלת RapLabות ), אחרי”RapLab“ראפלב (לעיל ולהלן:  	-	היהלומים נמצאים במשרדי רפפורטש בעת .3

הסכם.ב כמפורט RapLabשל  	
4. RapLab  וייעוץ כלשהו הניתנים ע"י דו"ח  ,ל תעודהההסתמכות עאינה ערבה ו/או אחראית לגודל, צורה או איכות היהלום ואינה ערבה ו/או אחראית לתוצאותRaplab.  
(RapLab)	Services	Laboratory	Rapaportע"י הלקוח לצורך הערכה ו/או תיעוד ו/או דירוג ראשוני ו/או ייעוץ ע"י שירותי מעבדת  היהלומים נמסרים .5  
. וכי הינו בעל זכויות בהם , וכן כי  אינם נשוא לתביעה או דרישת צד כלשהו או נשוא סכסוך כלשהו כל היהלומים הרשומים לעיל הינם ממקור חוקיהלקוח מצהיר כי  .6  
, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל יותר מהסכום שישולם לשירותים המוענקים ללקוחמכל סוג שהוא של היהלומים דלעיל, או כל נזק אחר הקשור  או אבדן בכל מקרה של נזק .7

, ובתנאי שגם אם ישולם סכום על ידי חברת הביטוח, הסכום המקסימאלי בכל מקרה לא יעלה על המחיר בו תומחר היהלום ע"י הלקוח  	RapLabע"י חברת הביטוח של 
כרשום לעיל. 	

ביהלומים למשך שישה היהלומים יוחזרו ללקוח עם קבלת תשלום מהלקוח בגין השרות. במידה והתשלום לא ייעשה במועד, רפפורט שומרת לעצמה את הזכות להחזיק  .8
ללקוח עבור יהלומים  	RapLabבגין השרות שניתן עבורם או בגין שירותים שניתנו ע"י  חודשים ואז למכור אותם במחיר שוק הוגן, ע"מ לכסות את התשלום הנדרש

יום מתאריך הנפקת החשבונית. 45ייגבה בעבור כל התשלומים שלא נעשו תוך  1.5%תשלום נוסף של  אחרים. 	
	

 עובדהשם  שם הלקוח חתימת הלקוח אריךת 
      קבלת אבנים

     החזרת אבנים 
Rapaport	Laboratories	LLC,	133	East	Springs	Road,	Las	Vegas	NV	89119,	Tel:	+1-702-879-4407,	Email:	service@raplab.com,	www.RapLab.com	 


