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מספרי הניידים עליהם חל ייפוי הכח

לתשומת ליבך!
• על מיופה הכח להיות גדול מגיל  18שנים .אי-אפשר לייפות את כוחו של מי שטרם מלאו לו  18שנים.
• על מיופה הכח להצטייד במסמכים ובפריטים אלה:
_ תעודת הזהות שלו;
_ תצלום תעודת זהות של הלקוח  -מייפה הכח;
_ בלי כל אלה אי-אפשר יהיה לקבל מידע ו/או לבצע פעולות באמצעות ייפוי-כח זה.
כרטיס אשראי של מיופה הכח.
החשבונית החודשית
במזומן
• התשלום בגין מימוש ההצעה יתבצע באמצעות:
_
אני ,הלקוח החתום מטה ,אשר פרטיי רשומים לעיל ,המנוי בחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מפעילת רשת פרטנר בישראל )להלן "פרטנר"( ,מייפה את כוחו
של ______________________ ,נושא תעודת זהות שמספרה __________________ ,לפעול בשמי ,במקומי ובכפוף לזכויותיי על-פי הסכם
ההתקשרות החל עליי )או על תאגיד שהסמיך אותי כאמור( ,לשם מימוש ההצעה לשדרוג מכשירים או לביצוע מעבר בין תכניות של מספרי הניידים
המפורטים מעלה ,ולבצע כל פעולה שתידרש לשם כך ,לרבות חתימה על כל מסמך שיידרש לשם מימוש ההצעה .ידוע לי כי שדרוג מכשיר כרוך במעבר
לתכנית תעריפים אחרת ו/או ויתור על תנאי תכנית התעריפים החלים עליי כיום ו/או חידוש תכנית תעריפים הקיימת לתקופה נוספת ו/או הוספת קו ברשת
פרטנר .בעת מעבר לתכנית תעריפים אחרת )הן בעת ביצוע שדרוג והן בנפרד( ,יחולו עליי תנאי תכנית התעריפים החדשה ,וכל ההטבות ,החזרים ,חבילות
ושירותים שסופקו לי ,יופסקו עם המעבר לתכנית התעריפים כאמור .כמו-כן ,ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו עשוי לכלול ,בין היתר ,שינוי בשירותי האחריות
והתחזוקה החלים עליי כיום .אני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה מפרטנר בעניין זה .ידוע לי כי פעולות אלו יחייבו אותי לכל דבר ועניין והן
אינן ניתנות לביטול ,אלא במקרים הקבועים בחוק .נוסף על כך אני מסכים ,כי חתימה של מיופה הכח פוטרת את פרטנר מכל אחריות שעלולה לנבוע
מפעולות_ שייעשו על-ידי מיופה הכח ו/או ממידע שיימסר למיופה הכח ושלגביהם הוא הורה לפעול ,כאמור בייפוי כח זה.
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חתימה כאשר הלקוח חברה/תאגיד
מק"ט  T -13641סימוכין  2565גרסה מס' 4
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שם הלקוח/מורשה חתימה

###############
תמתוח+המיתח השרומ תמיתח

אישור עורך-דין/רואה חשבון כאשר הלקוח חברה/תאגיד
)אפשר לצרף אישור עו"ד/רו"ח בטופס נפרד(
_
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ____________________ שכתובתי ____________________________ מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי
מורשה/מורשי החתימה של החברה/תאגיד ,שפרטיה/ו רשומים לעיל ,ומחייב אותה/ו לכל דבר ועניין.
``sig,rl=2,fd=$$2,man=2
חותמת וחתימת עו"ד/רו"ח

תאריך
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