מידע אודות שימוש באפליקציית  Netflixוחיובה בחשבונית Partner tv
( Netflix .1באמצעות  ,Netflix International B.V.להלן )"Netflix":מספקת גישה לסרטים
ולתוכניות טלוויזיה ("תוכן של  )"Netflixהמוזרמים דרך האינטרנט (סטרימינג) ,באמצעות
אפליקציית  Netflixהפועלת על גבי האינטרנט במכשירים מסוימים כמו למשל ממיר
 ,Partner tvטלוויזיות ,ומכשירים ניידים ,עם חיבור לאינטרנט בפס רחב ("אמצעי
הצפייה").
 .2ניתן לצפות בתכני  Netflixבשירות  Partner tvעל ידי הפעלת אפליקציית ,Netflix
באמצעות לחיצה על כפתור ייעודי בשלט  ,Partner tvאו באמצעות מעבר לערוץ  25דרכו
נכנסים לאפליקציה.
 .3אם ברצונך לצפות בתוכן של  Netflixבאמצעי הצפייה כמפורט לעיל ,עליך להתחבר כמנוי
לשירות  .Netflixמובהר כי השימוש וההתחברות הינם בהתאם ובכפוף לתנאי השירות
המלאים המפורטים באתר האינטרנט של  ,Netflixלרבות הצהרת הפרטיות ,בקישור:
 ,https://help.netflix.com/legal/termsofuseופרטנר לא תישא בכל אחריות לשימוש
בשירותים או בתכנים ,ובכלל כך לא תישא בכל אחריות שהיא ,לרבות נזיקית ,חוזית או
אחרת ,לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם בקשר עם השימוש באפליקציית .Netflix
 .4למען נוחותך ,אנו נאפשר לך ככל שתבחר בכך ,לשלם את דמי המנוי החודשיים בגין שירות
( Netflixבהתאם לחבילה שתבחר) ,באמצעות החשבון החודשי שלך בשירות .Partner tv
 .5אם הצטרפת ל Netflix-במסגרת שירות  Partner tvבתכניות  Partner tv Bundleאו
 ,Partner tv Tripleבהתאם למנגנוני ההצטרפות המזהים כי ההצטרפות נעשתה
במסגרת שירות  ,Partner tvאנו נעניק לך הטבת שימוש ב Netflix-בשווי של 239.40
 ₪המקנה זכות לחבילת צפייה באיכות  HDהמאפשרת צפייה ב 2-מסכים במקביל
("החבילה הסטנדרטית") ,שדמי המנוי שלה נכון למועד זה עומדים על  ₪ 39.9לחודש,
באופן שמאפשר כיום הטבה על מחיר החבילה הסטנדרטית לתקופה של  6חודשים
("תקופת ההטבה") .תקופת ההטבה כפופה לתעריפי נטפליקס הנקבעים על ידה ועשויים
להשתנות בכל עת .שינוי תעריפי נטפליקס ישפיע על משך תקופת ההטבה ,בהתאם .בכל
מקרה מובהר כי השווי המירבי של ההטבה לא יעלה על סכום כולל של  ₪ 239.40לכל
התקופה .קבלת ההטבה תתאפשר רק לאחר התקנת שירות .Partner tv
 .6לתשומת ליבך –
א.

תקופת ההטבה תתחיל במועד ההצטרפות לשירות  Netflixוהיא כוללת כל תקופת
ניסיון אחרת שניתנת לך במסגרת שירות ( Netflixכך שתקופת ההטבה לא תעלה
בכל מקרה על הטבה שערכה הכספי נכון למועד זה עומד על .)₪ 239.40

ב.

ניתן לשנות את חבילת הצפייה שלך ב .Netflix -אם יבוצע שינוי של החבילה,
לחבילה שדמי המנוי שלה שונים מאלו של החבילה הסטנדרטית ,תקופת ההטבה
תתקצר או תתארך בהתאמה (תשומת הלב לסעיף  5לעיל).

ג.

תקופת ההטבה ניתנת בין ה 1.1.2019-ועד ה .31.3.2019-ניתן יהיה לממש את
ההטבה לא יאוחר מ .31.5.2019 -בכל מקרה ,הזכאות להטבה זו ניתנת
לשינוי/ביטול ,לפי שיקול דעת פרטנר ו/או .Netflix

ד.

אם קיים לך מנוי  Netflixוהוא משולם באמצעות  Google Playאו  iTunesניתן
יהיה ליהנות מההטבה לאחר ביטול אמצעי התשלום הקיים ,ולהתחבר באמצעות
שירות  Partner tvבהתאם למנגנוני ההצטרפות המזהים כי ההצטרפות נעשתה
במסגרת שירות .Partner tv

ה.

לא ניתן להמיר הטבה זו בכסף ,או לקבל בגינה החזר במזומן ,והיא אינה ניתנת
להעברה או להחלפה לרבות בכרטיס מתנה ייעודי של .Netflix

 .7באם בחרת לשלם את דמי המנוי החודשיים בגין שירות ( Netflixבהתאם לחבילה שתבחר),
באמצעות החשבון החודשי שלך בשירות  ,Partner tvבתום תקופת ההטבה ,אלא אם
תעדכן אותנו או את  Netflixאחרת לפני תום התקופה ,הנך מאשר כי דמי המנוי החודשיים
בהתאם לחבילת  Netflixשבחרת ,ייגבו בחשבונית החודשית של .Partner tv
 .8החיוב עבור שירות  Netflixייעשה בהתאם לתנאי השימוש של ( Netflixתחת קטגוריית
"חיוב") ויבוצע מראש באופן מלא (ולא בדיעבד) Netflix .רשאית לשנות את תעריפי
החבילות מעת לעת.
 .9ניתן לבטל את שירות  Netflixבפנייה אלינו או ל Netflix-ואולם בכל מקרה של ביטול
השירות לאחר מועד החיוב ,לא יינתן החזר כספי בגין השירות או חלקו ,והגישה אליו
תתאפשר עד לתום חודש החיוב.
 .10במקרה של הפסקת שירות  ,Partner tvכאשר אמצעי התשלום עבור שירות Netflix
שנבחר על-ידך הינו החשבונית החודשית של  ,Partner tvשירות  Netflixיופסק וניתן יהיה
ליהנות ממנו רק לאחר עידכון אמצעי תשלום תקף מול .Netflix

