מספר פקס להחזרה:
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -

ויתור קבוע על סודיות
הטפסים מיועדים לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הוא למען פשטות הדברים בלבד.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

לכבוד
פרטנר פתרונות תקשורת בע"מ )"חברת פרטנר"(  /פרטנר פתרונות תקשורת נייחים  -שותפות מוגבלת )"פרטנר ש"מ"(

פרטי הלקוח המבקש
מספר הזהות/
ח"פ

שם המשפחה
ופרטי /
שם חברה

מספר טלפון /
שם משתמש

בקשת הלקוח
אני ,החתום מטה - CUSTOMER_NAME ,מאשר בזאת לחברת פרטנר.
ולפרטנר ש"מ )להלן ביחד "פרטנר"( לשלוח אליי העתק חשבון/פירוט שיחות/העתק הסכם התקשרות/כל מסמך אחר הנוגע להתקשרותי עם פרטנר,
קיימת או עתידית ,למספר פקסימליה או לכתובת דואר כפי שאמסור לפרטנר טלפונית מעת לעת ו/או למסור לי טלפונית פירוט שיחות בכפוף לנוהלי
פרטנר כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
ידוע לי כי פרטנר נוהגת לשלוח לי את המסמכים המבוקשים באמצעות הדואר לכתובת שנמסרה על-ידי לפרטנר וכפי שמופיעה ברישומיה ,וכי אם
תסכים לשלוח אליי את המסמכים המבוקשים באמצעות פקסימיליה למספר פקסימיליה שיימסר לה על-ידי טלפונית או באמצעות דואר לכתובת
שתימסר לה על-ידי טלפונית ,שאינה הכתובת המופיעה ברישומיה ו/או למסור לי טלפונית פירוט שיחות האמור לעיל ,יהיה זה אך ורק בכפוף לויתור
מצדי על כל טענה ותביעה.
אני מוותר בזאת על כל טענה ותביעה הקשורה למשלוח המידע הכלול במסמכים המבוקשים באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות הדואר לכתובת
שאינה הכתובת המופיעה ברישומיה של פרטנר ו/או למסירה טלפונית של המידע כאמור לעיל ,וזאת אף אם מדובר בנזק כתוצאה מרשלנות פרטנר
או רשלנות מי מעובדיה.
ידוע לי כי מסמכים אלו ו/או המידע שיימסר טלפונית ,עשויים לכלול פרטים אישיים שנמסרו על-ידי ,לפיכך ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לא אבוא
אל פרטנר ו/או אל עובדיה בכל תביעה או טענה בגין פגיעה בזכות הפרטיות שלי אשר עלולה להיגרם עקב משלוח מסמכים אלו באמצעות פקסימיליה
או באמצעות הדואר לכתובת שאינה הכתובת המופיעה ברישומיה ו/או עקב מסירה טלפונית של המידע כאמור לעיל ,על כל הכרוך בכך.

תאריך
שם הלקוח

``sig,rl=2,fd=$$2,man=2
תאגיד(
חתימת הלקוח  +חותמת )אם

לשירותך
סימוכין 1.3 2075

שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון:
לקוחות סלולר  1800-800-054או  *054ברשת פרטנר  /לקוחות אינטרנט וטלפון קווי*5474 :
טופס 4-28
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