טופס גישה לשירותים
לקוח יקר,

על מנת ליהנות משירותים הקווים ,אנא מלא את הטופס המצורף.
בחירה באופציה "פתוח" באחד מסעיפי הטופס אינה מהווה הרשמה לשרות ואינה כרוכה בתשלום.
_

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

טופס גישה לשירותים המחויבים בחשבון הטלפון הקווי
אני ,שפרטי רשומים מטה ,מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן עבור הקווים המצוינים בטופס זה ,כדלקמן:
ת.ז / .ח.פ: .

שם לקוח  /שם החברה :
עבור כלל הקווים שברשותי

מס' לקוח :

עבור מספרי קווים שלהלן:
עליך לסמן  Xעל פי בחירתך ולחתום ליד כל אחד מהסעיפים בנפרד.
אי סימון וחתימה לצד כל אחד ואחד מהסעיפים משמעותם חסימת האפשרות לקבל את השירות.
חסום

סוג שירות
גישה לשירות פרימיום,
הכולל השמעת תוכן קולי או הצגת תוכן
חזותי ,כגון :מידע ,בידור ,ייעוץ,
שירות היכרויות ,השתתפויות בתחרויות וכו',
הניתן באמצעות חיוג למספר
הכולל את קידומות החיוג 1-900 ,1-901

א .מספרים בקידומת 1 - 900
בתעריף של עד  50אג' לדקה ולא
יותר מ 30-ש"ח לשיחה כולה.

פתוח

חתימת הלקוח

חתימת הלקוח

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

ב .מספרים בקידומת 1 - 901
בתעריף שאינו עולה על  50ש"ח
לשיחה כולה.

חתימת הלקוח

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

* למחיר יתווסף תעריף שיחה רגיל בהתאם לתכנית התעריפים שלך.

חסימה של קווים במערכותינו אפשרית רק עבור קווים פעילים .אם במועד עדכון החסימה מי מקוויך יהיה מושהה מסיבה כלשהי,
לא נוכל לעדכן עבורו את החסימה ,ותצטרך לפנות אלינו שוב בבקשה לחסום אותו עם יציאת הקו 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:

``sig,rl=2,fd=$$2,man=2
תאריך
סימוכין  7481גרסה מס' 2

חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(

שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון  1-800-800-054פקס  054-7814999או  *054ברשת פרטנר
טופס 17-92VOB
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