לוח התעריפים Partner tv -
לוח תעריפים זה כולל פירוט של תעריפים כלליים לשירות Partner tv
 nהמחירים הכוללים מע"מ בטופס זה חושבו לפי מע"מ בשיעור  17%ועשויים להשתנות בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ
 nהתעריפים ,הערוצים והחבילות המפורטים בטופס זה נכונים לתאריך  26באפריל  2018ועשויים להשתנות מעת לעת
 nבטופס זה מפורטים תעריפים של סוגי ציוד ושירותים כלליים בPartner tv-

 nלמידע על שירותים שלא מופיעים בטופס זה יש לפנות לשירות הלקוחות *5484
 nמסמך זה כפוף גם לתנאים המופיעים במסמך "תנאי התקשרות כלליים "Partner tv -לתנאים המופיעים בטופס סיכום
פרטי עסקה ,בתנאי התכנית וליתר תנאי העסקה
הערוצים המוצעים בשירות Partner tv

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -
פרטנר מוצרי תקשורת 2016
שותפות מוגבלת 550271522 -
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

ערוצים ישראליים:
ערוץ ) 11כאן( ,ערוץ קשת ) ,(12ערוץ רשת ) ,(13ערוץ עשר ) ,(14ערוץ ) 23החינוכית( ,ערוץ  ,24ערוץ הכנסת ,ערוץ ההידברות ,ערוץ הבידור  -טדי
ערוצי בידור ולייף סטייל:
ויוה ,ויוה פלוס ,בית  , Fashion tv ,Food Network ,Travel Channel, AMC ,+יאמיז ,נטפליקס
ערוצי ילדים:
בייבי ,ערוץ הכוכבים ,ג'וניור ,ZOOM ,ערוץ הילדים ,GINX Esports TV ,לוגי
ערוצי ספורט:
ספורט  ,5ספורט + 5
ערוצי טבע ודוקו:
Viceland, NATIONAL GEOGRAPHIC, NG WILD
בינלאומי:
 ,France 24 English ,France 24 French,France 24 Arabic ,CNN ,TV5Mondeערוץ ) 33מכאן( Fox News ,Fox Business
חבילות בתשלום נוסף
חבילת ספורט  5פרימיום:
החבילה כוללת את הערוצים :ספורט  ,LIVE 5ספורט  ,Gold 5ספורט 5HD
מחיר החבילה 12 :ש"ח ליום או  49ש"ח לחודש.
*ניתן לרכוש כל אחד מהערוצים הכלולים בחבילה זו כערוץ בודד במחיר של  8ש"ח ליום או  37ש"ח לחודש
חבילת Kartina TV

בעלות של  99ש"ח לחודש עם  50%הנחה לשנה הראשונה.

חבילת ערוץ האח הגדול  LIVEבעלות של  17.9ש"ח לחודש.
הצפייה בערוץ מוגבלת לצפייה מגיל  14ומעלה.
השידורים בערוץ יופסקו בעת המשדרים המרכזיים וסמוך להם ,בזמן ביצוע משימות וכן מעת לעת.
ספריית :VOD
ספריה הכוללת מגוון רב של תכנים לצפייה .הזכות לצפייה בתכנים אלה תתאפשר לפרק הזמן שהוסכם בינינו ,ובכל מקרה היא תסתיים לאחר סיום
ההתקשרות בינינו .הצפייה בחלק מהתכנים תתאפשר ללא תשלום וחלק בתשלום נוסף )בהתאם לסוג התוכן(.
מחיר ספריית ה -VODבשלב זה  0ש"ח )במסגרת התכנית(.
לתשומת ליבך:
* החבילות אינן כוללות התחייבות ותוכל להסיר אותן בכל עת ,בהתאם לתנאים המופיעים במסמך "תנאי התקשרות כלליים."Partner tv -
* החבילות מתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש ,אלא אם תבטל אותן.
* החיוב החודשי עבור החבילות הוא יחסי בהתאם למועד ההצטרפות אליהם או הסרתם .במקרה של רכישת חבילה בחיוב יומי החיוב הוא אותו
החיוב עד השעה  00:00ביום ההזמנה .לאחר שעה זו )למשל בשעה  (00:01יבוצע חיוב עבור יום נוסף באופן אוטומטי עד למועד הסרת החבילה.
* פרטנר רשאית לבטל או לשנות את החבילות ,תנאיהם ,תכולתם כולל התכנים המוצעים בהם ,ותעריפיהם בכל עת.

דמי שכירות חודשיים
תעריפים
לא כולל מע"מ כולל מע"מ
 29ש"ח
 25.55ש"ח

שם הציוד
ממיר

תעריפי ציוד
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תשלום בגין נזק שאינו בר תיקון/אובדן/אי החזרה
תעריפים
לא כולל מע"מ כולל מע"מ
 550ש"ח
 470.08ש"ח
 49ש"ח
 41.88ש"ח
 49ש"ח
 41.88ש"ח
 49ש"ח
 41.88ש"ח
 150ש"ח
 128.20ש"ח
 150ש"ח
 128.20ש"ח

שם הציוד
ממיר
שלט IR
כבל HDMI
שנאי
) MOCAמתאם תקשורת(
) PLCמתאם תקשורת(
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שירותים כלליים
לא כולל מע"מ
 0ש"ח

כולל מע"מ
 0ש"ח

 0ש"ח

 0ש"ח

 17.09ש"ח

 20ש"ח

 0ש"ח

 0ש"ח

עלות התקנה )כולל התקנות לטובת מעבר דירה(

 84.61ש"ח

 99ש"ח

ביקור טכנאי )סרק(

 170.94ש"ח

 200ש"ח

העתק חשבונית

 10.17ש"ח

 11.9ש"ח

העברת בעלות

 50.42ש"ח

 59ש"ח

חיוב עבור פירוט שימושים חודשי קבוע

 6.06ש"ח

 7.1ש"ח

פירוט שימושים חד פעמי למנוי לתקופת חשבון

 11.78ש"ח

 13.8ש"ח

העתק חשבונית ציוד

 17.12ש"ח

 20.03ש"ח

שם השירות
מעבר בין תכניות
ניתוק קבוע
הקפאת השירות חיוב חודשי
טכנאי שירות Partner tv

שירותים פיננסיים
לא כולל מע"מ
 20.42ש"ח

כולל מע"מ
 23.9ש"ח

העברת חיובים מכרטיס אשראי אחד לאחר )המרת עסקה(

 30.68ש"ח

 35.9ש"ח

עמלת דחיית חיוב חשבונית

 14.92ש"ח

 17.46ש"ח

עלות הקמת הרשאה לחיוב חשבון

 34.66ש"ח

 40.56ש"ח

עמלה חודשית לטיפול בהוראת קבע

 6.86ש"ח

 8.1ש"ח

עמלת פריסת חיוב בתשלומים

 17.30ש"ח

 20.23ש"ח

עמלת הסדר חריג )שני ומעלה(

 14.92ש"ח

 17.46ש"ח

עמלת ביצוע תשלום חוב בפרונטאלי

 39.92ש"ח

 46.7ש"ח

עמלת ביצוע תשלום חוב בבנק הדואר

 14.92ש"ח

 17.46ש"ח

עמלת ביצוע תשלום חוב באמצעות נציג במוקד

 14.92ש"ח

 17.46ש"ח

עמלת גבייה

 34.19ש"ח

 40ש"ח

עמלת גבייה  -חלק ב'
שינוי אמצעי תשלום

 141.03ש"ח
 0ש"ח

 165ש"ח
 0ש"ח

שם השירות
שינוי מחזור חיוב
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