טופס גישה לשירותים
לקוח יקר,

על מנת להמשיך וליהנות משירותי הרשת המתקדמים ,אנא מלא את הטופס המצורף.
בחירה באופציה "פתוח" באחד מסעיפי הטופס אינה מהווה הרשמה לשרות ואינה כרוכה בתשלום.
שים לב! אם ביקשת להיחסם לשירותים המפורטים בסעיפים  1או  ,3ואתה מנוי על שירותים או על
חבילות גלישה הנכללים בסעיפים אלו  -שירותים וחבילות אלו יבוטלו .אם הנך נהנה מהטבות או
מזיכויים המותנים בחבילות גלישה ,גם הטבות וזיכויים אלו יבוטלו עם ביטול החבילות.

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

טופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולארי המחויבים בחשבון הטלפון
אני ,שפרטי רשומים מטה ,מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן עבור המנויים המצוינים בטופס זה ,כדלקמן:
שם לקוח  /שם החברה :
עבור כלל המנויים שברשותי

ת.ז / .ח.פ: .

מס' לקוח :

עבור מספרי מנויים שלהלן:
מס' מנוי:
סמן  Xעל פי בחירתך וחתום.
לידיעתך ,סימון וחתימה באופן חלקי משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות.
מס'

סוג שירות

.1

שירות גלישה באינטרנט הסלולרי בחו"ל ללא חבילת/תכנית גלישה בחו"ל
א .סעיף זה מיועד למנוי עסקי בלבד;
ב .מנוי המממן גלישה בחו"ל מכיסו הפרטי ייחסם לגלישה בחו"ל ולא יחויב בגינה במידה ואין לו
חבילה/תכנית גלישה בחו"ל;
ג .חסימה אינה מונעת גלישה בחו"ל באמצעות ;Wi-Fi
ד .סימון "פתוח" בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירות נדידה בירדן ובמצרים.

.2

שירות תוכן
ו/או מידע
בתשלום
חד-פעמי

.3

שירות תוכן
ו/או מידע
בתשלום
מתמשך-
מנוי

חסום

פתוח

א .קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט ,צפייה בו ו/או האזנה לו באופן
חד-פעמי_)כגון :הורדה או צפייה בסרט וידאו ,האזנה לשיר ,הורדת רינגטון,
הורדת סרט וידאו ,הורדת משחק והכל באופן חד פעמי(
ב .שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה במסגרת תוכנית
המשודרת בטלוויזיה באופן חד-פעמי )כגון :הצבעה לתוכנית ריאליטי באופן
חד פעמי(
ג .מתן תרומה באמצעות שליחת מסרון באופן חד-פעמי )כגון :תרומה לאגודה
באופן חד פעמי(
ד .קבלת מידע שימושי באופן חד-פעמי )כגון :מידע על קווי תחבורה ,בעלי
מקצוע ,מידע פיננסי ,הודעה בעניין קבלת דבר דואר רשום,
_והכל באופן חד פעמי(
ה .קבלת תוכן באופן חד-פעמי )כגון :חידון ,הגרלה ,סקר ,משאל ,תחזית
אסטרולוגית ,קבלת קישור להורדת סרטון וידאו ,והכל באופן חד פעמי(
א .קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט ,צפייה בו ו/או
האזנה לו שלא באופן חד-פעמי
)כגון :מנוי להורדה או צפיה בסרט וידיאו ,מנוי לשירות
מוזיקה ,מנוי להורדת רינגטונים ,מנוי להורדת סרטי וידאו ומנוי
להורדת משחקים(
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ב .קבלת תוכן ו/או מידע שלא באופן חד-פעמי )כגון :מנוי לקבלת
עדכוני חדשות ,מנוי לקבלת תוצאות ספורט ,מנוי לקבלת שאלות טריוויה ומנוי
לקבלת מתכוני דיאטה(

.4

.5

שירות תוכן קולי
או חזותי בחיוג
למספרי 1900
ו1901-
בתעריף מיוחד

א .מספרים בקידומת  1 - 900בתעריף של עד  50אג' לדקה ולא יותר מ30-
ש"ח לשיחה כולה
ב .מספרים בקידומת  1 - 901בתעריף שאינו עולה על  50ש"ח לשיחה כולה
_

שירות שיחות לחו"ל
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6.

אופן קבלת החשבון
דואר רגיל
דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף
אתר האינטרנט של בעל הרישיון )(www.partner.co.il

*לעניין סעיף  - 4למחיר זה יתווסף תעריף שיחה רגיל בהתאם לתכנית התעריפים שלך

חסימה של מנויים במערכותינו אפשרית רק עבור מנויים פעילים .אם במועד עדכון החסימה מי ממנוייך יהיה מושהה מסיבה כלשהי,
לא נוכל לעדכן עבורו את החסימה ,ותצטרך לפנות אלינו שוב בבקשה לחסום אותו עם יציאת המנוי מההשהיה.
על מנת שנוכל לעדכן את בקשותיך ,אנא הקפד לסמן ולחתום במקומות המיועדים ,והחזר את הטופס אלינו.
בכל עת תוכל לשנות את בחירתך.
בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרישיון  -אני מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי:
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``sig,rl=2,fd=$$2,man=2

07/11/2017

`,uid=FSCHVETS

שם נציג המכירות/משווק

תאריך

`sig,rl=3,fd=$$3,man=2

חתימת נציג המכירות

חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(
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