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מועד ניוד מועדף

הצהרה

הנני הח"מ מצהיר כי אני הלקוח הרשום או בא כוחו או מורשה חתימה ,המוסמך לבקש ניוד מספר/י הטלפון לעיל ,וכי אין לקוח רשום אחר
למספר/ים ,למעט אם ייפה את כוחי בייפוי כוח המצ"ב.
_
הנני הח"מ מודע ומסכים כי:
 .1אין בקבלת טופס בקשת הניוד משום התחייבות של מפעיל קולט או מפעיל ננטש כי תבוצע ניידות מספרים .מפעיל ננטש רשאי לסרב לבקשת ניוד
מטעמים שנקבעו כדין.
.2

אם יבוצע ניוד הוא יהיה של המספר/ים בלבד ,וכל התכונות והשירותים ששויכו אל המספר/ים אצל מפעיל ננטש ,אינם מנוידים עם המספר/ים .ניוד
המספר/ים מהווה ניתוק/הסרה מהמפעיל הננטש של המספר/ים ושל כלל השירותים והתכונות שהתקיימו באמצעות המספר/ים .יש להזמין שירותים
ותכונות מבוקשים מהמפעיל הקולט.

.3

ידוע לי כי ייתכן שחלק ממסרי צד ג' שנשלחים אל המספר שנויד )לדוגמה  -מסרי  SMSשמפיצים גורמים שונים( לא ינותבו ע"י מפעיל ננטש אל
מפעיל קולט.

.4

הומלץ לי ליידע משתמשים ,או משלמים אחרים ,שאינם לקוחות רשומים של הקו ,לגבי הניוד והסרת השירותים.

.5

ניוד אינו פוטר את הלקוח הח"מ מכל תשלום ו/או חוב ו/או התחייבות כלפי מפעיל ננטש ,לרבות לגבי ציוד או תשתיות קיימות של מפעיל ננטש.

.6

ידוע לי כי במהלך תהליך הניוד תבוצע הפסקת שירותים זמנית למספר/ים המנויד/ים.

.7

ידוע לי כי במידה והיה לי מספר "כשר" המעוגן בהסכם עם "ועדת הרבנים" ,גם אצל מפעיל קולט המספר המנויד יוכל להיות רק מספר "כשר"
המעוגן בהסכם עם "ועדת הרבנים".

 .8ניוד מספרים מהווה הסדרה/ניתוק מהמפעיל הננטש של השירותים והתכונות שהתקיימו באמצעות מספר הטלפון המנוייד ,ולא של שירותים
_

עיקריים אחרים ונלווים כגון שירותי קשר אלחוטי )ווקי טוקי(.

הנני מאשר בחתימתי את הפרטים שמלאתי בטופס זה וכן כי קראתי והסכמתי לאמור לעיל.
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חתימת נציג מכירות
הופיעו לפני החתומים שלעיל והציגו בפני את המסמך/ים הבאים או )במקרה של עסקה טלפונית( בתאריך  03/03/2016קיבלתי בקשת ניוד חתומה
בצירוף צילום חשבון טלפון או מסמך כיוצ"ב וצילום תעודה רשמית מזהה.
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