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 .1הגדרות:
פירושם של המונחים הבאים יהיה לפי המשמעות הרשומה לצדם:
"פרטנר"  -פרטנר מוצרי תקשורת  - 2016שותפות מוגבלת .550271522
"חברת פרטנר תקשורת בע"מ" -חברת פרטנר ח"צ .520044314
"מכשיר"  -ציוד קצה רט"ן מתקדם מתוך רשימת המכשירים המתפרסמת באתר פרטנר במבצע כהגדרתו להלן ,הנבחר על ידך.
"מסלול"  -בהתאם למכשיר הנבחר.

"זכות השימוש החודשית"  -שימוש במכשיר תמורת תשלום סכום קבוע בכל חודש בחשבונית החודשית בהתאם למסלול הנבחר ,כמפורט בטופס
"סיכום פרטי עסקה" ו"טופס ריכוז הזמנת ציוד".
"תקופה השימוש הראשונה"  12 -תשלומים ראשונים שווים בגין זכות השימוש החודשית מיום אספקת המכשיר .החיוב בגין התשלום הראשון יחול
בחשבונית החודשית בסמוך למועד אספקת המכשיר.
"תקופה השימוש הנוספת"  -מתום תקופת השימוש הראשונה ועד ל 36 -תשלומים בגין זכות השימוש החודשית.
"תקופת השימוש הכוללת"  -תקופת השימוש הראשונה ותקופת השימוש הנוספת.
"עסקת מימוש"  -מכשיר שנמסר לשימושך בתשלום חודשי קבוע בגין זכות השימוש החודשית עבור תקופת השימוש הראשונה ו/או עד תום תקופת
השימוש הנוספת.
"המבצע"  -עסקת המימוש בהתאם לטופס זה וכמפורט בטופס "סיכום פרטי עסקה" ו"טופס ריכוז הזמנת ציוד".
_
"עסקת מימוש חדשה"  -קבלת זכות שימוש במכשיר חדש בכפוף להחזרת המכשיר שנמסר לך במסגרת המבצע בתום תקופת השימוש הראשונה
או לאחריה ,כשהוא תקין ,על-פי התנאים המפורטים להלן ,והתקשרות במבצע חדש ,זאת בכפוף לאמור בסעיף  13להלן לעניין המשך המבצע ובכפוף
לקיומו של מבצע המשך.
_
"אחריות למכשיר"  -בתקופת השימוש הראשונה תחול על המכשיר אחריות יצרן על פי דין ובהתאם לטופס האחריות המצורף לערכת המכשיר.
בתקופת השימוש הנוספת תחול על המכשיר אחריות "מוגבלת" מטעם פרטנר או מי מטעמה ,המקבילה לאחריות יצרן למעט ההתחייבות לחלפים
מקוריים.
.2

במבצע זה נמסר לשימושך על ידי פרטנר מכשיר בעסקת מימוש.

.3

בתום תקופת השימוש הראשונה ) 12תשלומים כאמור( או לאחריה ,עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:
א.

החזרת המכשיר שנמסר לך במסגרת המבצע ,כשהוא תקין על-פי התנאים המפורטים להלן ,לאחד ממרכזי השירות והמכירה של חברת
פרטנר כמפורט באתר ,הפסקת התשלום החודשי הקבוע בגין זכות השימוש החודשית ויציאה מהמבצע.

ב.

עסקת מימוש חדשה במסגרתה תקבל זכות שימוש במכשיר חדש בהתאם למסלול שתבחר מבין המסלולים כפי שיוצעו באותה עת.
יודגש ,עסקת מימוש מכשיר חדשה כוללת חתימה על מסמכי מבצע חדשים וכן את כל תנאי המבצע כפי שיהיו באותה עת.
בתנאי המסלול החדש כפי שתיבחר ,יפורט תשלום בגין זכות השימוש החודשית ועבור תקופת שימוש ראשונה חדשה ותקופת
שימוש נוספת חדשה.
למען הסר ספק ,עם החזרת המכשיר כאמור ,לא תמשיך להיות מחויב בגין זכות השימוש החודשית עבור המכשיר שנמסר לך בעסקת
המימוש.

ג.
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אם ברצונך להשאיר את המכשיר ברשותך לאחר תקופת השימוש הראשונה ואינך מעוניין באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיפים 3א'-ב'
לעיל ,תחויב בתשלום בגין זכות השימוש החודשית כל עוד לא החזרת את המכשיר וזאת עד לתום תקופת המימוש הנוספת .רק לאחר
השלמת  36תשלומים בגין זכות השימוש החודשית כאמור ,תועבר לידך הבעלות במכשיר.

_
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.4

התשלום בגין זכות השימוש החודשית כפי שיפורטו בחשבונית החודשית ,כולל מע"מ בשיעור הידוע היום .אם יהיה שינוי בשיעור המע"מ,
הסכום ישתנה בהתאם לשיעור המע"מ במועד התשלום.

_

.5

_
.6
_
.7
_
.8
_
.9
_

שים לב ,אם בחרת באפשרות החזרת המכשיר )בין אם מימשת את עסקת המימוש החדשה ובין אם לאו( ,עליך להחזיר את המכשיר המסוים
שקבלת לידך במועד עסקת המימוש )בעל אותו מספר סידורי  ( IMEI-כפי שמפורט בטופס סיכום פרטי עסקה המצורף למסמכי העסקה
ובהתאם למספר הסידורי של המכשיר המעודכן במערכות פרטנר .כמו כן ,יש להחזיר את המכשיר עם סוללה ,כשהוא תקין ,נדלק ,ללא קוד
נעילה ,ללא שירות  Find My iPhoneמופעל ,ללא שברים או סדקים ולאחר שלא נמצא תיעוד במערכות פרטנר לפגם מהותי שאינו נובע
משימוש סביר כלשהו לרבות השבתה ).(Total Loss
לפני החזרת המכשיר ,עליך להסיר את כרטיס הזיכרון ואביזרים נלווים של המכשיר ובאחריותך לבצע גיבוי של כל המידע והנתונים )כולל
אפליקציות( שבמכשיר .פרטנר לא תהיה אחראית לנזק או אבדן של מידע ו/או אביזרים ו/או נתונים ו/או אפליקציות שנמצאים במכשיר
המוחזר .אם יש על גבי המכשיר מידע רגיש ,אנא ודא מחיקתו לפני החזרתו.
אם לא תעמוד בכל תנאי סעיף  5לעיל ,לא תוכל להחזיר את המכשיר ויהיה עליך לרכוש אותו ,ותחויב ביתרת התשלומים בגין זכות השימוש
החודשית וזאת עד להשלמת  36חודשי תשלום.
גם במקרה של אובדן או גניבה יחולו עלייך יתרת התשלומים בגין זכות השימוש החודשית עד להשלמת  36חודשי תשלום.
בתקופת השימוש הכוללת וכל עוד לא הושלמו  36תשלומים בגין זכות השימוש החודשית כאמור ,המכשיר נשאר בבעלות פרטנר ,ואסור לך
להעביר אותו לאחר ,בתמורה או שלא בתמורה .רק אתה ,המשתמש המקורי ,רשאי לממש את החלופות המופיעות בסעיף  3לעיל.

 .10כל עוד עומדים לחובתך תשלומים עתידיים בגין זכות השימוש במכשיר עד לתום תקופת השימוש הכוללת ,הנך מתחייב למסור או לעדכן
אמצעי תשלום תקין.
_

_

 .11אם בתקופת השימוש הכוללת או במקרים כמפורט בסעיפים  7ו 8-לעיל ,לא תעמוד בהתחייבותך לשלם עבור זכות השימוש החודשית,
פרטנר או מי מטעמה יהיו רשאים לנקוט בהליכי גביה לרבות בהליך משפטי במסגרתו תידרש לפרוע את מלוא יתרת התשלומים שנותרו
לתשלום .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עליך לשלם את מלוא יתרת התשלומים בגין זכות השימוש החודשית כמפורט בסעיף זה ,אף אם אינך
מנוי של חברת פרטנר.
_
 .12לאחר החזרת המכשיר לפרטנר לא יהיה ניתן לקבלו חזרה לכל צורך שהוא.
_
 .13פרטנר לא מתחייבת להמשיך ולהציע מבצע זה ,והיא רשאית לערוך שינויים בתנאי המבצע מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי .לרבות לעניין
הצעת עסקת מימוש חדשה נוספת.
_
 .14את המכשיר שנמסר לך במסגרת מבצע זה עליך להחזיר בהתאם להוראות מבצע זה בלבד ואין באפשרותך להחזיר מכשיר זה במסגרת מבצע
אחר כלשהו.
_
 .15אתה מוותר בזאת על כל זכות קיזוז כלפינו או זכות עיכבון בנוגע למכשיר.
_
 .16אתה אחראי למצבו התקין של המכשיר כל עוד לא החזרת את המכשיר כמפורט בסעיף  3א+ג לעיל או כל עוד לא הושלמו  36תשלומים
חודשיים בגין זכות השימוש במכשיר ,הנך אחראי לתחזוקתו ואופן השימוש בו ,ועלייך לעשות במכשיר אך ורק שימוש רגיל וסביר .סעיפים 7
ו 9 -לחוק השכירות והשאילה תשל"א 1971-לא יחולו על עסקה זו גם בתקופת השימוש הכוללת.
_
 .17אתה האחראי היחיד לכל מקרה נזק ,אובדן ,או גניבה ,גם אם נגרמו שלא ברשלנותך וגם אם לא הייתה יכולה להיות לך כל שליטה על האירוע.
בתקופת השימוש הכוללת עליך לדווח לנו מיידית במקרה שהמכשיר יצא משליטתך )למשל ,אובדן או גניבה( .בכל מקרה בו לא תחזיר את
המכשיר כשהוא תקין ,או כשהמכשיר יצא משליטתך ,תחויב לשלם את מלוא התשלומים בגין זכות השימוש החודשית כקבוע בסעיפים  7ו8-
לעיל .מבלי לגרוע מהאמור ,במקרה של תקלות מכניות או אלקטרוניות בתקופת השימוש הכוללת ,חלה אחריות למכשיר כהגדרתה לעיל.
_
 .18אחריותך בתקופת השימוש הכוללת היא כאמור בהסכם זה ,ולא יחול סעיף  24לחוק השכירות והשאילה תשל"א.1971-
_
 .19אינך רשאי להמחות זכויותיך לפי הסכם זה ,אלא באישור פרטנר.
_
 .20המידע שתמסור במסמך זה ישמש את פרטנר או מי מטעמה לצורך הטיפול בהסכם זה ,כולל תפעול ובדיקות אשראי .אין חובה חוקית למסור
את המידע ,אך בלעדיו לא נוכל להתקשר עמך בעסקה זו .המידע שתמסור יועבר גם לספקי משנה שלנו ,לצורך אותן מטרות.
_
 .21המבצע לא יוצע בעיר אילת.
_
_
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שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון  1-800-800-054פקס  054-7814999או  *054ברשת פרטנר
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