
 

 

 

 לכבוד:

____________________ 
____________________ 
____________________ 

 

 הנחיות למילוי הטופס – טופס בקשה העברה על שם

 

 לקוח/ה נכבד/ה שלום,

 

, בפלאפון שעות מרגע קבלת הטפסים 42שבקשתך תבוצע תוך  על מנת, של מנויים הרשומים על שמך בהמשך לפנייתך להעברה על שם
 רצ"ב:ה יש להקפיד למלא את הפרטים לפי ההסבר

 יש למלא שם, שם משפחה, ומספר תעודת זהות – "פרטי הלקוח "הרוכש .1

 יש למלא שם, שם משפחה, ומספר תעודת זהות  -פרטי הלקוח "המוכר" .4

 חתימת "המוכר" ו"הרוכש" במשבצת המתאימה בטופס .3

 "רוכש"(ה לקוח הלקוח "מוכר" ושל העל מנת שנוכל לבצע את בקשתך נדרש לצרף צילום ת.ז  .2

 .433333352או לתיבת פקס שמספרה :  ishi@pelephone.co.il-peleיש לשלוח את כל המסמכים לכתובת המייל :  .5

 
 .ה"רוכש"וכר" והמ"ות הלקוח ויהנך מתבקש לקרוא בעיון את התחייב

 
 ."הרוכש"התשלום ייגבה מהלקוח למנוי . ₪   42.2הפעולה כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 

 
במקרה בו "הרוכש" ו/או "המוכר" הינם חברה בע"מ, או במקרה בו הלקוח "הרוכש" הינו לקוח חדש, יידרשו מסמכים נוספים. לפרטים ניתן 

 לפנות לכתובת המייל שלעיל.
 

 
 
 בברכה,
 פלאפון תקשורת בע"מ

mailto:pele-ishi@pelephone.co.il


 

 תאריך:____________

 

 העברה על שםלטופס בקשה 

05-___________, 05-___________, 05-___________, 05-___________, 05-__________ 
 

 

 

 

 התחייבות המוכר

מ המוכר, שפרטי כרשום לעיל , מבקש בזאת את אישורה של ”אני הח
ממני  מ )להלן: הפלאפון"( להעברה על שם”פלאפון תקשורת בע

  :לרוכש
מכשיר הפלאפון )"מכשיר הפלאפון או "המכשיר" בטופס זה לרבות  □

סלולרי  / טאבלטמודם/ ןילפי העני SIM -ה /יכרטיס /גוף המכשיר
 וכד'.  "המכשיר"( )להלן:

של המכשיר , לפי  IP -הקצאת מספר הטלפון דלעיל או מספר הוכן 
 ין לשימושו של הרוכש .יהענ

יב את חשבוני בכל סכום שיגיע לכם בגין הנני מאשר לכם לחי .1
ובגין השימוש  רכישת המכשיר/הכרטיס עד סיום התשלומים, לפי העניין,

שנעשה בו/הם וכל תשלום אחר. לצורך זה, אני מתחייב בזאת לא 
לבטל את ההרשאה לחיוב חשבון לטובת חברתכם עד לפירעון המלא 

 של התשלומים.
 בנוסף יחויב המוכר -תיימההתחייבות שלא הסב שירותבמקרה של 

 בתשלום עמלת יציאה.
 ידוע לי והנני מאשר לכם למסור לרוכש את סכום חובי לפלאפון. .2
בקשה זו מהוה בקשה מוחלטת להפסקת שירות כאמור בהסכם  .3

לשירותי רט״ן / הסכם/ כל הסכם אחר, תנאי הצטרפות כלליים לרשת 
 שיר/ים האמור לעילעבור המכ פלאפון, לפי הענין )להלן: "הסכם הרט"ן(

ידוע לי כי בכך יופסקו כל השירותים שניתנו למספר הפלאפון או  .4
לפי הענין דלעיל על  המקושרים למכשירים האמורים לעיל IP -מספר ה

 שם המוכר.
ידוע לי כי העברה על שם במכשיר מבטלת לאלתר את שירותי  .5

, למעט שירות תיקונים ואחריות המשולמים על ידי עבור המכשיר
 יקונים שאינו מתבטל בעת ביצוע פעולות שונות, לרבות ניתוק קבוע.ת
ידוע לי והנני מסכים לכך כי אין בשינוי המבוקש על ידי, בכדי לגרוע  .6

מכל האמור בכל הסכם שנחתם ביני לבין פלאפון לרבות מבלי לגרוע: 
הסכם הרט"ן ולרבות התחייבותי וחובתי לשלם כל סכום שיגיע לכם בגין 

 או מכל סיבה אחרת. המכשיר/ים מכשיר ובגין רכישת השימוש ב
ידוע לי ואני מסכים כי פלאפון תוכל להציג את המסמכים הרשומים  .7

 על שמי בנוגע למספרים הרשומים לעיל לרוכש בכל עת.
יום מיום ביצוע הניתוק בפועל.  60חשבונית סופית תשלח עד  .8

לתשומת ליבך, החשבונית הסופית אינה כוללת תשלומים בגין ציוד 
קצה, הסדרי תשלומים או הסדרי חוב וכן חשבוניות אחרות שלא שולמו 

 מכל סיבה שהיא.

 התחייבות הרוכש

 אני הח"מ, הרוכש, שפרטי כרשום לעיל, מאשר בזה כדלקמן:
 והנני מסכים לה ולתנאיה.קראתי את בקשתו של המוכר  .1
הסכם טלפון )להלן: "-קראתי את תנאי הסכם למתן שירותי רדיו .2

וכן את חוברת תנאי ההתקשרות שנמסרה לי ו/או התאפשר לי "( הרט״ן
כולל  42.24בסך של והנני מסכים כי תחייבוני בדמי העברה לעיין בה 

 .מע"מ לכל מנוי
 - GSMולוגיית בהעברה על שם הכוללת גוף מכשיר התומך בטכנ .3

ידוע לי, ואני מסכים, כי רישום גוף המכשיר על שמי הינו לצרכי רישום 
בלבד ואין בהסכמת פלאפון לרישום, להעיד על תקינות גוף המכשיר 

ו/או אישור פעילותו של דגם גוף המכשיר בחברת פלאפון, ואין ברישום 
יתוק גוף האמור לגרוע מכל זכויות פלאפון, לרבות אך לא רק, זכותה לנ

פי רישיונה של פלאפון, הסכם הרט״ן ו/או -המכשיר מרשת פלאפון על
 כל הסכם אחר בין פלאפון לרוכש.

הנני מאשר לכם לחייב את חשבוני בכל סכום אשר חב לכם המוכר  .4
בגין רכישת המכשיר/הכרטיס, לפי העניין, ובגין השימוש שנעשה בו/הם 

 די המוכר מכל סיבה שהיא למו על יוכל תשלום אחר , במקרה בו לא שו
במנויים המקושרים למכשירים  המעודכנותת החיוב וידוע לי כי תכני .5

וכי באפשרותי לעיין בתנאי  עלי וחוליהמוכר המועברים על שמי על ידי 
ידוע לי כי העיון הינו במסמכים המקוריים של תכניות החיוב  תכניות אלו.

רה ועד לסיום התוקף והשירותים וכי התנאים יחולו עלי ממועד ההעב
 המצוין בהם, ככל שקיים.

ידוע לי כי במקרה בו רשום על שמי חוב אשר טרם נפרע עבור  .6
חברת פלאפון אוכל להעביר את יתרות הרכישה על שמי לאחר תשלום 

החוב במלואו ובתנאי שהוראת החיוב האחרונה בהוראת הקבע כובדה.

 

                           ______________ ______________                  ______________                                   ______________ 

 
 )במקרה של חברה:חתימת מורשה+ חותמת(                                                 

 צורף חותמתבמקרה שה״מוכר" הינו תאגיד ת                                          

 )במקרה של חברה:חתימת מורשה+ חותמת(

במקרה שה״רוכש" הינו תאגיד תצורף חותמת           

 

 

 511076572חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ 

 פרטי הלקוח הקיים )"המוכר"(

 ת.ז / ח.פ : שם החברה:
 

 שם הלקוח :

 
 

 )במידה ולקוח קיים בפלאפון(
 

 SIMמס' כרטיס  (IMEI/ESNמס' מכשיר ) דגם המכשיר :

   

 

 הלקוח החדש )"הרוכש"( פרטי

 שם הלקוח : ת.ז / ח.פ : שם החברה:

 
 )במידה ולקוח קיים בפלאפון(

 

 כתובת : רחוב: מס' בית: י ישוב: מיקוד:

    
 

 חתימת קונה תאריך חתימת מוכר תאריך


