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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES RECEIVING A 

LAWSUIT AND A MOTION FOR THE RECOGNITION OF THIS 

LAWSUIT AS A CLASS ACTION 

ROSH HA'AYIN, Israel, April 9, 2017 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator, announces that the Company received a lawsuit and a  

motion for the recognition of this lawsuit as a class action, filed against Partner in the 

Haifa District Court on April 2, 2017. 

 

The claim alleges that Partner enrolls customers to its "internet and fixed-line 

communications" service (the "Service") and charges them for the Service without their 

having ordered it and with respect to some of them, charges them without their having 

used the Service. In addition, it is claimed that customers that contacted Partner in 

writing, claiming that they were overcharged and were afterwards credited by Partner, 

did not receive a written response to their letters so that they were unable to know 

whether the credit is partial or full. 

 

If the claim filed against Partner is recognized as a class action, the total amount 

claimed against Partner is estimated by the plaintiffs to be approximately NIS 60 

million. 

 

Partner is reviewing and assessing the lawsuit and is unable at this preliminary stage, 

to evaluate, with any degree of certainty, the probability of success of the lawsuit or the 

range of potential exposure, if any. 

 

About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony and internet services). 
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Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its shares are 

traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR). 

For more information about Partner see:  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ 

 

 

Contacts: 

Mr. David (Dudu) Mizrahi 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate 

Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

E-mail: investors@partner.co.il 
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 הכתובענ הלאשר הובקש התביעפרטנר תקשורת מודיעה על קבלת 
 תייצוגי

 

חברת פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  - 2017 באפריל 9 ל,ראש העין, ישרא

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) תביעה  כתב קיבלהודיעה כי מבישראל,  מובילה תקשורת

באפריל  2 ביום חיפה מחוזי משפט לבית הכנגד השהוגש, ייצוגית הכתובענ הלאישור התביע הובקש

2017. 

 

אותם  ומחייבת"( השירותלקוחות לשירות "אינטרנט ותקשורת קווית" )" מצרפתפרטנר  נטען כי הבתביע

כמו כן, נטען כי  .מבלי שעשו בו שימוש אף, מחייבת ולגבי חלקם הוזמן על ידם זהשירות מבלי שהבגין 

 בכתב לא קיבלו מענה, לאחר פנייתם הזוכו על ידו יתרפנו לפרטנר בכתב בטענה לחיוב  לקוחות אשר

 .מלאאו חלקי  הזיכוי שקיבלו הואלדעת אם  ביכולתםלא היה שכך  ,לפניותיהם

 

על ידי  התאושר כתובענה ייצוגית, מוערך סכום התביעה כנגדהוגשה כנגד פרטנר שבמקרה שהתביעה 

 .₪מיליון  60-כב יםהתובע

 

, בשלב מוקדם זה, כדי להעריך, באיזושהי מידה של וודאות, את הבידואין  ההתביעאת  תפרטנר בוחנ

  , ככל שקיימת.הבגינהחשיפה הפוטנציאלית  ףאו את היק ההתביעסיכויי הצלחת 

 

 אודות פרטנר תקשורת

שירותי היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת )"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר נסחרות בנאסד"ק  ADS-תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט(. תעודות ה

(Global Select Market)  אביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה שלNASDAQ ו-TASE :

PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 

 למידע נוסף:

 

 

 דודו מזרחימר 

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+טל':

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 מנהלת קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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