
 

 

 לכבוד

מ מח' תמיכה תפעולית דרך יצחק רבין "פלאפון תקשורת בע

 0507048053 -פקס  6162001, גבעתיים 62036ת״ד  33

 

 בקשה לשיוך / שינוי מפעיל בינלאומי נבחר
 

 פרטי המבקש:

 שם הלקוח: ____________________     מס' הלקוח: _________     תאריך: ___________
 פי שמצוין בחשבונית החודשית() כ            

ת.ז/ח.פ: _________________   קוד אישי: ______________  טלפון לברורים: _________ שעה: 

_______ 
 )ח.פ כאשר הלקוח הינו חברה/תאגיד(             

 פרטי הבקשה:

 במקום הרצוי(: Xלהלן )סמן אבקש לשייך את קווי הפלאפון הבאים למפעיל הבינ״ל הנבחר המסומן בטבלה ש          

 מס' הפלאפון מפעיל בינ״ל נבחר )*(
 

לןוג הוט טלזר ללא מפעיל נבחר זהב קווי ברק בזק בינ״ל אקספון הלו   
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          .5 

 
 

 

 לסמן מפעיל שונה לכל קו שברשות הלקוח. ניתן ל נבחר אחד לקונ")*( יש לסמן רק מפעיל בי            
 

 הערות:

לחיוג לחו"ל באמצעות טופס גישה  לחו״ל, אם אינו פתוח עדיין  לשיחותבקשת פתיחת הקו  אינה מהווהבקשת שיוך  □
 .לשירותים

 1800-050-166או בחיוג  *166לחו״ל יש לפנות למוקד שרות לקוחות פלאפון  פתיחה או חסימה של קו לשיחות לצורך   □
 .מכל טלפון בישראל

הסימן +  00הקידומת  ועברו השיחות בהן יחייג המנוי אתל דרכו ינ"המפעיל הנבחר הינו המפעיל הבי □
במידה ולא תבחר לשייך את הקו למפעיל בינ״ל נבחר, לא יהיה ניתן לבצע חיוג מאותו קו באמצעות 

קת שיחה שבמסלול שלך ובנוסף או הסימן +. תעריף שיחה לחו״ל תחויב על פי תעריף ד 00הקידומת 
 בינ״ל באמצעותו ביצעת את השיחה.תחויב בתשלום עבור שיחה לחו״ל כפי שיקבע ע״י המפעיל ה

לתשומת ליבך, שיוך הקווים כשלעצמו אינו מקנה בהכרח הטבה או הנחה כלשהיא במחיר השיחה כפי 
 שנקבע על ידי המפעיל הבינ״ל. מומלץ לפנות למפעיל לבירור התעריפים.

 י׳גם לאחר השיוך למפעיל נבחר, ניתן להתקשר לחו״ל באמצעות כל אחד מהמפעילים הבינ״ל, ע׳ □
 016,  )הלו( 015, )אקספון( 018ל(, נ")בזק בי 014)ברק(,  013הב(, )קווי ז 012חיוג הקידומת 

 .)טלזר( 019)הוט(,  017)גולן(, 
 פלאפון, בהתאם לנהלי החברה. ל יתבצע לאחר הגעת הטופס לחברתנ"שיוך הקווים למפעיל בי □
 זה.מופיעים בטופס  לא יהיה שינוי בסטטוס שיוך של קווי פלאפון נוספים שברשות הלקוח, שאינם □
טופס זה מבטל כל בקשה קודמת שהגיעה לחברת פלאפון, בין במישרין ובין  □

 ל נבחר.נ"של קו המופיע בטופס זה למפעיל בי בעקיפין, בעניין שיוכו
 

  
___/___/________________                ___          ____________        ___________ 
 חתימה      שם הלקוח                            ת.ז / ח.פ                                        תאריך       

 
בתאגיד: יחתום/ו מורשה/י החתימה ותצורף חותמת התאגיד. באם החותם אינו מורשה, הוא מתחייב ** 

 באופן אישי לקיים את נספח זה.
 סכמתי ואישורי לאמור לעיל.: אני הח"מ נציגו ואפוטרופוס של הלקוח, נותן ה18-בלקוח שגילו פחות מ

 
________________          ________________       

 שם נציג פלאפון                     חתימת נציג פלאפון                   
 

 

 511076572חברת פלאפון תקשורת בע״מ מספר ח.פ 

 תאריך: __________


