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 הטלפון בחשבון המחויבים הסלולרי המכשיר באמצעות לשירותים גישה טופס
 
 שם בעל הרישיון: פלאפון תקשורת בע"מ
 דרכים לשליחת הטופס:

 6162001תל אביב,  62036מען: ת"ד 
 gisha@pelephone.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 03-7337116יה: מס' פקסימיל
                : תאריך

 
 

 :כדלקמן, זה בטופס המצוין הטלפון מספר עבור, להלן המפורטים לשירותים גישה מבקש, מטה רשומים שפרטיי , אני
 המנוי  פרטי

                  :פלאפון מספר                :עןמ           : .פ.ח.מ /ז.מ           :החברה שם/מנויה שם
 

 פרטי המנויים
 פרטי המנוי  פלאפוןמספר  פרטי המנוי  פלאפוןמספר 

          -                                    -                  
          -                                 -                  

 
 .השירות את ללקב האפשרות חסימת משמעותובאופן חלקי  וחתימה סימון לידיעתך. וחתום בחירתך פי על X סמן
 פתוח חסום השירות סוג 'מס

 חבילת/תכנית גלישה בחו"ל ללא שירות גלישה באינטרנט הסלולרי בחו"ל 1
 .למנוי עסקי בלבד סעיף זה מיועד (א)

ייחסם לגלישה בחו"ל ולא יחויב בגינה במידה  מכיסו הפרטימנוי הממן גלישה בחו"ל  (ב)
 ואין לו חבילת גלישה בחו"ל.

 .Wi-Fiגלישה בחו"ל באמצעות חסימה אינה מונעת   (ג)

 סימון "פתוח"  בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירותי נדידה בירדן ובמצרים.   (ד)
 

  

  מידע או/ו תוכן שירות .2
 פעמי -חדבתשלום 

 או/ו בו צפייה, האינטרנט באמצעות תוכן הורדת או קבלת .א
, וידאו בסרט צפייה או הורדה: וןכג) פעמי-חד באופן לו האזנה
 הורדת, וידאו סרט הורדת, רינגטון הורדת, לשיר האזנה
 (פעמי-חד באופן והכל, משחק

  

 במסגרת הצבעה לשם מיוחד בתשלום מסרון שליחת .ב
 הצבעה: כגון) פעמי חד באופן בטלוויזיה המשודרת תוכנית
 (פעמי חד באופן יריאליט לתכנית

  

: כגון) פעמי-חד באופן מסרון שליחת באמצעות תרומה מתן .ג
 (פעמי חד באופן לאגודה תרומה

  

 קווי על מידע: כגון) פעמי חד באופן שימושי מידע קבלת .ד
הודעה בעניין קבלת  ,פיננסי מידע, מקצוע בעלי, תחבורה

 (פעמי חד באופן והכלדואר רשום 
  

 )כגון: חידון, הגרלה, סקר, משאל,קבלת תוכן באופן חד פעמי  ה. 
תחזית אסטרולוגית, קבלת קישור להורדת סרטון וידאו והכל 

 באופן חד פעמי(.
  

 מידע או/ו תוכן שירות .3
 מנוי-מתמשךבתשלום 

 או/ו בו צפייה, האינטרנט באמצעות תוכן הורדת או קבלת .א
 צפייה או להורדה מנוי: כגון) פעמי-חד באופן שלא לו האזנה
 מנוי, רינגטונים להורדת מנוי, מוזיקה לשירות מנוי, וידאו בסרט

 (משחקים להורדת ומנוי וידאו סרטי להורדת

  

 מנוי: כגון) פעמי-חד באופן שלא מידע או/ו תוכן קבלת .ב
 מנוי, ספורט תוצאות לקבלת מנוי, חדשות עדכוני לקבלת
 (דיאטה מתכוני לקבלת ומנוי טריוויה שאלות לקבלת

  

שירותי תוכן קולי או  4
 ג למספרי חזותי בחיו

  1-901 -ו 1-900
  מיוחדבתעריף 

אג' לדקה ולא  50בתעריף של עד  1-900מספרים בקידומת  א.
   לשיחה כולה. ₪ 30 -יותר מ

 ₪ 50בתעריף שאינו עולה על  1-901מספרים בקידומת  ב.
   לשיחה כולה.

   שירות שיחות לחו"ל .5
 אני מצהיר כי טופס זה סומן ונחתם על ידי –בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרישיון 

 
            המנויחתימת             חתימת נציג בעל הרישיון:              שם נציג בעל הרישיון:

 
 511076572. פ.ח מספר מ"בע תקשורת פלאפון חברת

 ***ראה הערות והבהרות בנוגע לטופס בדף הבא
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 -זה לטופס בקשר פרטים מספר בפניך להביא לנו חשוב
. במקרה בו יצוין גם מס' מנוי/ים, ל"הנ הלקוח' במס פלאפון חברתב הרשומים המנויים לכלל יעודכן הטופס, לקוח מספר רק צוין בו במקרה -

 יעודכן הטופס לאותו/ם מנוי/ים. 

 .זה  שבנספח המנויים כל על ויחול זה טופסתנאי    -

 בגינם שהחיוב אף על) לעיל' א3-ו' א2 סעיפיםשהגישה אליהם מתאפשרת מכוח  שירותיםב תוכל להשתמש לא אם הינך חסום לגלישה, -
 (.לחול ימשיך

 מהשירותים בחלק שימוש יתאפשר שלא אף על, תתבטל לא פתוחה מהן אחת אשר שונות מקטגוריות שירותים מספר הכוללת חבילה -
 .בה הכלולים

ע"פ הנחיות . ייחסמו לגלישה בחו"ל ,גלישה בחו"ללמסלול או  מנוי פרטי ועסקי מפוצל ללא חבילה לעיל(:  1גלישה סלולארית בחו"ל )סעיף  -
או  הצעה לרכישת חבילהבין השאר,  ותהכולל  SMSת ועם הגעתך לחו"ל, פלאפון רשאית לשלוח אל מכשירך הודעהתקשורת,  משרד
 וזאת, גם אם הינך חסום לקבלת הודעות שיווקיות. מסלול

 היציאה בעת .זה בטופס סותרת בחירה על תגבר, תכנית אותה מתנאי חלק שהינה שלך( המסלול) התכנית במסגרת לשירותים חסימה -
 .תעודכן הטופס פי על ובחירתך החסימה תוסר, חסימה בה שאין אחרת לתכנית ומעבר תכנית מאותה

שירות גלישה באינטרנט הסלולארי בחו"ל על ידי מנוי עסקי אינה כוללת גלישה במדינות שכנות כגון ירדן. גלישה במדינות אלה תבוצע  -
 באמצעות בקשה נפרדת.

 

 

 


