
   

 .2818186, ראש העין 216ת.ד  , פארק תעשיות אפק,8בע"מ. רחוב עמל  חברת פרטנר תקשורת

 

 Partner tv חודש חינם בתקנון מבצע 

 9102 דצמבר

 למי מיועד המבצע

, מרחוב עמל 168822012התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו ביחס למבצע שעורכת חברת פרטנר תקשורת בע"מ, ח.צ. 

חדשים ללקוחות (, במסגרתה תוענק ההטבה )כהגדרתה להלן( או "מעניקת ההטבה" "פרטנר"להלן: ראש העין ) 8

  (" Partner tv רותשי:")להלן Partner tvהמצטרפים לשירות 

 

 מהות ותנאי ההטבה

ותוכנית  אפליקציה תוכניות, מועדון תוכניות עובדים, תוכניות, למעט Partner tv מתוכניות אחתמצטרפים ל

עבור דמי מנוי זיכוי  – תשלוםללא  Partner tvשירות חודש ראשון הטבה של  ומקבלים PCייעודית למחשב 

Partner tv  (" ההטבה:"להלן) בפועל. והתשלום ממועד ההצטרפותכולל מע"מ  ₪ 26 , בסךהבסיסי.  

 

  תקופת המבצע

  ("המבצע"תקופת )להלן:  כולל 8138036868 ועד 81.16.6816החל מתאריך . 

 דעתה הבלעדי שיקול לפי המבצעתקופת  את ו3או להפסיק  לקצר או/ו פרטנר שומרת לעצמה את הזכות להאריך. 

 

 כללי

  פרטנר תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו3או לתקן את תנאי תקנון זה, לשנות את תנאי
 המבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לרבות במקרים כאמור בהוראות הרישיונות והוראות הדין. 

  התשלום החודשי וההטבה עבור שירותPartner tv או העזיבה, יחולו באופן יחסי למועד ההצטרפות. 

  לשירות ההצטרפותPartner tv בכפוף לתנאי וכן  תקנון זההוראות בכפוף ל כאמור במבצע זההטבה ומתן ה
 אשר יוזמנו על ידי הלקוח מפרטנר תיםשירוהעבור כל  ,הכללים תעריפיםלו ולתנאים ההתקשרותותעריפי 

תנאי התקשרות כלליים לשירותי ו Partner tvשירות ל תנאי התקשרות הכלליים , לרבות(:"השירותים")להלן
 :, המופיעים להלן וכפי שיעודכנו מעת לעתאינטרנט ו3או טלפוניה )פנים ארצית( ו3או לחיוג לחו"ל

 :Partner tv כללים תנאי התקשרות

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/reprt1232tv_12.7.17.pdf 

 
 : לחו"לתנאי התקשרות כלליים לשירותי אינטרנט ו3או טלפוניה )פנים ארצית( ו3או לחיוג 

 https://www.partner.co.il/globalassets/global/internet_phone.pdf 

 פניה באמצעות ו 812-812-1888 -במספרבאמצעות פנייה למוקד הטלפוני שלנו  בין היתר, לפנות אלינו  ניתן

 . www.partner.co.il  שלנו בכתובתהאתר 

 אלא אם כן משתמע יםמונחים בתקנון זה, ככל שלא הוגדרו במסגרתו, תהא משמעותם כאמור בתנאי השירות ,
מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. בכל מקרה של אי התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר 
השירותים, ככל שיהיו, יגבר האמור בתקנון זה לכל דבר ועניין, למעט אם הסתירה הינה בין תקנון זה לבין התנאים 

  .תיםלשירו, דאז יגברו הוראות התנאים הכלליים תיםלשירוהכלליים 

 אספקת השירותים לפי תקנון זה כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב ב- 
, תקנות או כללים שהותקנו לפיו, והוראות רישיונות פרטנר, הרלוונטיים לשרות הספציפי לפי העניין, וכן 1686

 ת.וכניותהלמסמכי העסקה המלאים לרבות טופס סיכום פרטי עסקה ותנאי 

 .בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/reprt1232tv_12.7.17.pdf
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