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Partner tv וחיובה בחשבונית Netflix מידע אודות שימוש באפליקציית

Netflix.1 (באמצעות Netflix International B.V , להלן:"Netflix") מספקת גישה לסרטים ולתוכניות טלוויזיה ("תוכן של Netflix") המוזרמים דרך 
האינטרנט (סטרימינג), באמצעות אפליקציית Netflix הפועלת על גבי האינטרנט במכשירים מסוימים כמו למשל ממיר Partner tv, טלוויזיות, 

ומכשירים ניידים, עם חיבור לאינטרנט בפס רחב ("אמצעי הצפייה").

 ,Partner tv באמצעות לחיצה על כפתור ייעודי בשלט ,Netflix על ידי הפעלת אפליקציית Partner tv בשירות Netflix 2.ניתן לצפות בתכני
או באמצעות מעבר לערוץ 25 דרכו נכנסים לאפליקציה. 

3.אם ברצונך לצפות בתוכן של Netflix באמצעי הצפייה כמפורט לעיל, עליך להתחבר כמנוי לשירות Netflix. מובהר כי השימוש וההתחברות 
הינם בהתאם ובכפוף לתנאי השירות המלאים המפורטים באתר האינטרנט של Netflix, לרבות הצהרת הפרטיות, 

בקישור: https://help.netflix.com/legal/termsofuse, ופרטנר לא תישא בכל אחריות לשימוש בשירותים או בתכנים, ובכלל כך לא תישא 
.Netflix בכל אחריות שהיא, לרבות נזיקית, חוזית או אחרת, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם בקשר עם השימוש באפליקציית

4.למען נוחותך, אנו נאפשר לך ככל שתבחר בכך, לשלם את דמי המנוי החודשיים בגין שירות Netflix (בהתאם לחבילה שתבחר), באמצעות החשבון 
 .Partner tv החודשי שלך בשירות

Partner TV  ניתן יהיה לשלם באמצעות החשבון החודשי שלך בשירות iTunes או Google Play והוא משולם באמצעות Netflix 5.אם כבר קיים לך מנוי
.Partner tv לאחר ביטול אמצעי התשלום הקיים והצטרפות במסגרת שירות 

6.החיוב עבור שירות Netflix ייעשה בהתאם לתנאי השימוש של Netflix (תחת קטגוריית "חיוב וביטול מנוי") ויבוצע מראש באופן מלא (ולא בדיעבד). 

Netflix רשאית לשנות את תעריפי החבילות מעת לעת. 

7.ניתן לבטל את שירות Netflix בפנייה 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.

 ,Partner tv שנבחר על-ידך הינו החשבונית החודשית של Netflix כאשר אמצעי התשלום עבור שירות ,Partner tv 8.במקרה של הפסקת שירות
.Netflix יופסק וניתן יהיה ליהנות ממנו רק לאחר עידכון אמצעי תשלום תקף מול Netflix שירות
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