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 (רדיו טלפון נייד)כלליים למתן שירותי רט״ן התקשרות תנאי 
 

מודה לך על בחירתך בה כספק שירותי הסלולר שלך ( ״החברה״או ״ סלקט תקשורת״: להלן) 158737115.פ.ח, בע״מ סלקט תקשורת

 .לשביעות רצונך המלאה, רכושל שבחרתותעשה כל שביכולתה על מנת לספק לך את השירותים 

לשירותים ולכל  גישההלטופס  ,בנוסף לטופס עיקרי פרטי התכנית הינווהאמור בו  נינוילבהתקשרות בינך ההסכם את ה מהוו זהמסמך 
או לוח תעריפים /או תכנית תעריפים אישית ו/או ייערך בכל עת בינך לבין החברה וכן לכל תקנון שימוש ו/מסמך התקשרות אחר שנערך ו

 . ים מסוימיםאו כללים מיוחדים החלים על שירות/ו

: להלן) ן ברשת אחרת"לאספקת שירותי רטשיון שניתן לה ע״י משרד התקשורת יהחברה פועלת בהתאם לרכי , נבקש להביא לידיעתך

לעיין  תוכל, ככל שתהיה מעוניין. ולהוראות החוקים הרלוונטיים הרישיון כפופה להוראותכי החברה ו, (״רשיון החברה״או ״הרשיון״ 

  .באתר האינטרנט של משרד התקשורתשיון החברה יבר

המשמעות הנתונה  -שיון יובאין משמעות בר, שיוןיתהא להם המשמעות הנקובה בר, מילים וביטויים שלא הוגדרו במפורש בהסכם זה

 .להם לפי דין

 .ם כאחדאולם הם מיועדים לגברים ולנשי, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדבהסכם התקשרות זה התנאים כי , יובהר

רישום ע״ג חשבונית לרבות חשבונית , בדואר אלקטרוני, בפקס, הודעה בדואר: הודעה בכתב תהא אחת מאלה, הסכם זהלצורך 

 (.באזור ציבורי או באזור השמור לך באתר)מסרון או באתר האינטרנט , אלקטרונית

נדרשת הסכמת הורה או , ככל שהנך צעיר יותר. שנים 51היכולת להתקשר בהסכם זה תהא אפשרית רק למי שמלאו לו כי , מובהר בזאת

 .להתקשרות בהסכם עמנו סואפוטרופ
 

 צה לךקו שיוקוב SIM -השימוש בכרטיס ה .1

המועד , נועל ידי SIMכרטיס  ממשלוחאו בתוך שלושים יום  ,על ידך SIM -תחל עם הפעלת כרטיס ה לבנינוההתקשרות בינך   .5.5

 . המוקדם מבין השניים

לרבות עמידה בתשלומים , הוראות הסכם זהמותנה בעמידתך ב נועל ידי ובקו שיוקצה לך SIM -ימוש בכרטיס ההשכי , יובהר  .5.1

 םזכאי אנו נהיה, כאמורככל שלא תפעל . ואו מי מטעמ נואו בשירותים המסופקים לך על ידי/בשימוש במכשיר ו הכרוכים

 .דיןהלנתק אותך מהרשת בהתאם להוראות הסכם זה ו

לבקש את  נהיה רשאיםבתום ההתקשרות . של החברה והוא מושאל לך למשך תקופת ההתקשרותהבלעדי רכושה  הינו SIM-ה  .5.3

  .ראשונהה תנושידרחזרה ואתה מתחייב לפעול להשבתו על פי  SIM -ה

ייעשה אך ורק במכשירים המאושרים לשימוש ברשת  ,SIM -בשייעשה השימוש  כי, הנך מתחייב SIM -בקבלת והפעלת ה  .5.8

למען  .הווה הפרה של הסכם זהיאסור ו ושלא בהתאם להרשאה כאמור הינ SIM -כל שימוש ב. רה ולשימוש לו הוא מיועדהחב

למעט , (הקצה או במכשיר ציוד)המושאל לך  SIM -אינך רשאי לבצע שינויים כלשהם בפרטים שתוכנתו בכרטיס ה, הסר ספק

 .יך למשתמשפרטים הניתנים לשינוי על ידי המשתמש ומפורטים במדר

התחייבת בהתאם  יחייב אותך בהמשך התשלומים להם, גם במקרה של אובדן או גניבה, לך שהושאל SIM -כל שימוש ב  .5.1

דקות מרגע שתודיע לנו על  33עד לחלוף  – SIM לתשלומים בגין כל השימושים שייעשו בכן לאחריות ו ,לתכנית התעריפים שלך

  .להלן 2.1  כאמור בסעיף, או גניבתו  SIM -אבדן ה

אך למעט , נזק או שבר ,גניבה, לרבות במקרה של אובדן, הנובעים מכל סיבה שהיא, כאמור תואו החלפ/ו SIM -כל תיקון של ה  .5.1

  .בתשלום יחויבו, או צורך של החברה/או בתכנון ו/פגם בייצור ו

או /ו SIM -או בכרטיס ה/כל שימוש בציוד הקצה וזה ובלבד ש להתקשר עמך בהסכם אנו מסכימיםכי , מובהר בזאת  .5.7

יתבצע לצרכיך הפרטיים והאישיים בלבד ובמסגרת , נוצדדים שלישיים באמצעות או על ידי נובשירותים המסופקים לך על ידי

מוש מסחרי או אינך רשאי לעשות כל שי, למען הסר ספק. כפי שהיה עושה בהם שימוש אדם סביר, טבעי ורגיל ,שימוש סביר

מהווה שימוש במקרה של שימוש חורג או שימוש שאינו . על ידינו שאינו שימוש אישי בלבד בשירותים המסופקים לך שימוש

בהתאם , לנתק אותך מרשת החברה ולחייב אותך בגין שימוש חורג םרשאי נהיה, נו הבלעדיבהתאם לשיקול דעת ,סביר

או /לרבות גרימת עוולה ו, או הנוגד כל דין/שימוש בלתי חוקי ו רשאי לעשות אינך. בחברה באותה עת לתעריפים הנהוגים

איזו מן הפעולות רשאי להתיר למי מטעמך לעשות  אינך, ובנוסף לאמור לעיל, כמו כן. בשירותים הניתנים לך, הטרדה

להפריע למנויים  או/ואינך רשאי לעשות כל פעולה אשר עשויה להפריע לפעולת הרשת ו לעיל ולהלןהאסורות המפורטות 

 .אחרים

יחולו עליו הוראות הסכם , שהושאל לך SIM-או בכרטיס ה בכל מקרה של מתן הרשאה לצד ג׳ לעשיית שימוש מזדמן במכשירך  .5.1

 לרבות במקרה של שימוש בלתי נאות במכשירך, צד ג׳אותו לכל שימוש שעשה  נולפיזאת מבלי לגרוע מן האחריות שלך כו ,זה

לנתק  םרשאי נהיה ,בכל מקרה של שימוש הנוגד את הוראות הסכם זה, לגרוע מהאמור מבלי .שהושאל לך SIM -או בכרטיס ה

 .כולם או חלקם, המסופקים כאמור בהסכם ההתקשרות שבינינושירותים את הלספק לך אותך מהרשת או להפסיק 
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חשבון " תכן ותידרש ליצור לעצמךיי, החברהעל מנת שתוכל לעשות שימוש בשירותים מסוימים שמספקת , חשוב שתדע  .5.2

ייתכן ותידרש , בנוסף, שיאפשרו לך להיכנס לחשבון המשתמש, קוד סודי/משתמש וסיסמא שםלרבות בחירת , "משתמש

שימוש  כל. ("פרטי הזיהוי"ו ״חשבון המשתמש״: להלן) פרטים מזהים ופרטי אמצעי תשלוםלמסור בחשבון המשתמש 

עד , תקופת השימוש בהם ולאורך כל, וענייןיחייב אותך לכל דבר  ,כולם או חלקם, זיהויבחשבון המשתמש ובפרטי השייעשה 

פרטי חשבון ממך או ממי מטעמך את  כל מי שיקבלכי מובהר . כי נעשה שימוש בלתי מורשה בפרטים אלו, לקבלת עדכון ממך

ייראה וייחשב , חרא ענייןאו לכל  יתנומאאו שירותים /שימוש לצורך רכישת מוצרים ו הםוייעשה בהמשתמש ופרטי הזיהוי 

 .וענייןעל ידך לכל דבר  נעשו וכאילו אל

השירות ולתשלום  עצם השימוש שתעשה בשירות מסוים ייחשב כהסכמתך לתנאי, למעט במקרה בו ביקשת לחסום שירות  .5.53

 .עבור השירות בהתאם לתעריפים המצויים בלוח התעריפים של החברה עבור שירות זה

 לחברה מסירת מידע .2

 באחריות נשא לא אנו .ומדויקים נכונים פרטים למסור מתחייב הנך ,חברהל שהוא סוג מכל פרטים למסור תתבקש בו מקרה בכל  .1.5

 אותך יזכה אשר ,עדכני בלתי או שגוי מידע לנו ותמסור במידה כי יובהר .מצדך הנתונים במסירת חוסר או/ו ליקוי כל בגין כלשהי

 להעבירך או לך שניתנה ההטבה את לבטל ,מראש בהודעה ,זכאים נהיה אנו ,מסוימת לתכנית בהצטרפות או כלשהי בהטבה

 .השגוי  המידע בגין שקיבלת ההטבות כל בהשבת תחויב ואתה ,העניין לפי ,בפועל הנתונים את התואמת אחרת לתכנית

נגדך  הזכות לנקוט ומרת לעצמה אתהחברה שעבירה פלילית ועלולה לעלות כדי מסירת פרטי רישום כוזבים , לתשומת ליבך .1.1

 .מסירת הפרטים הכוזבים כאמורעקב , מכל סוג שהוא, בהליכים בגין כל נזק שייגרם לחברה

 ,אישיה ךלשימוש הנתונים במאגר נתונים הזנת או/ו השירות ופרטי פרטיך הזנת או/ו שירות לקבלת רישומך במהלך כי לך ידוע .1.3

 ,ולפיכך ,אלו למקרים אחריות מכל פטורה תהא החברה .שגיאות או/ו דיוקים-אי או/ו שיבושים או/ו טעויות להתרחש עשויים

 נגרם אשר ,עקיף או ישיר ,הפסד או נזק ,אבדן כל בגין החברה כלפי דרישה או טענה כל מלהעלות מנוע שתהיה לכך מסכים הנך

 .מכונה או אנוש טעויות יהיו שהן בין ,אלו מטעויות כתוצאה

 כללי -תעריפים  .3

למעט במקרה  ,התכנית תימסר לך בהודעה בכתב ומראשתעריפי תכנית התעריפים כפופה לשינויים מעת לעת והודעה על שינוי   .3.5

 .כמפורט במסמך ״עיקרי פרטי התכנית״, של מנוי בתקופת ההתחייבות

 נונה ייגבה על ידיבגי והתשלום( Pre-Paid)הינה תכנית של תשלום מראש , בהתאם לתכנית התעריפים שלך, חבילת הבסיס  .3.1

או /או עבור שירותים ו/חריגה מחבילת הבסיס ו התשלום עבור. עבור מחזור החיוב השוטף, מראש, חיובמחזור כל בתחילת 

בהתאם לתעריפי החברה , החיוב עבור השימושים שבוצעו במהלכו יעדים שאינם נכללים בחבילת הבסיס ייגבה בתום מחזור

 .שיחולו באותה העת

הניתנים לך במסגרת  את השירותים, מראשזמן סביר  שתינתןובכפוף להודעה , מעת לעת, להוסיף או לבטל, לשנות םרשאיאנו   .3.3

שרד מלרישיון ועל פי הוראות  בהתאם, ואת כללי השימוש בשירותים אלו התעריפיםלעדכן את  ,הסכם ההתקשרות

 .התקשורת

, לשם ביצוע מעבר החבילה. זמינה בעת בקשת המעברואשר  ינוהמוצעת על ידלחבילה אחרת , רשאי לעבור מחבילה לקוחכל   .3.8

מבלי , החדשההשינויים המחויבים בחבילה  ייךיחולו על, בכל מקרה של מעבר חבילה כאמור. הודעה נול למסור יהיה עלייך

רותים מעבר מסל שי. מהתכנית הקודמת או מהתחייבות הקיימת באותה עת לשלם לצורך יציאה יךלגרוע מתשלומים שעלי

בכפוף לתנאים )יתאפשר אחת לחודש קלנדרי , חבילות אחרות שיהיו קיימות באותו מועד וכיוצ״ב ,נפח גלישה, לסל שירותים

רק במועד  מעבר בין חבילות וסלי שירותים שונים אפשרי(. החלים על מעבר בין סל שירותים לסל שירותים כאמור אחרים

כאמור עשוי  מעבר, חשוב שתדע. עד מחזור החיוב שלך אנא פנה לנציג השירותלפרטים אודות מו. תחילתו של מחזור חיוב

ישתנה מכלול ההטבות , שבחרת ייתכן ובעקבות המעבר, כמו כן. להיות כרוך בתשלום כמפורט בלוח התעריפים הכללי

או /נפחי גלישה ו לא ניתן להעביר למחזור החיוב הבא או לחבילה אחרת, למעט אם נאמר אחרת. שקיבלת עד למועד המעבר

 .או כל שירות אחר שלא נוצל במלואו במהלך מחזור החיוב שחלף/או דקות שיחה ו/ו SMSהודעות 

, שורתהתקרד פ תקנות מש"ע .ל "עמו תבחר להתקשר לשם ביצוע שיחות לחוי המפעיל "ל נקבעים ע"תעריפי השיחות לחו  .3.1

  .נשוא הסכם זה טלפוןמספר הבלבד ביחס ל באפשרותך להיות משויך לספק שירותי תקשורת בינלאומי אחד

בתשלום בהתאם  שינוי השיוך כרוך. לחברהמתאים באפשרותך לשנות את הספק הנבחר בכל עת באמצעות שליחת טופס שיוך   .3.1

ימים מקבלת טופס השיוך  58 שינוי שיוך כאמור יתבצע בתוך. לתעריפים הנקובים בלוח התעריפים הכללי של החברה

אלא חייג דרך קידומת ספק ( 33)מלחייג קוד מקוצר  אנא הימנע, עד לחלוף מועד זה. הנקוב בטופס השיוךבאמצעות הפקס 

 .השירותים שלך לפני בקשת השינוי

. התקשרות זה מוסמך להורות לחברה לשנות את תנאי הסכם, או מי שהסמיכו לכך ,המנהל הכללי של משרד התקשורת  .3.7

 .כאמור שינוי בהסכם ההתקשרות בעקבות הוראה בחתימתך על הסכם זה הינך מסכים לכל

לנו או למי או ירכשו על ידך מצדדים שלישיים ולא תהיה /או שירותים אשר יסופקו לך ו/הסכם זה אינו חל על מוצרים ו  .3.1

יחולו , נובוצע באמצעותיכאשר התשלום לצד שלישי , ף האמורעל א. שירותים אלו/מוצריםכל אחריות ביחס למטעמנו 
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 .בשינויים המחויבים, במסמך תנאי זההנוגעות לתשלומים ת ההוראו

אין כל אחריות לחברתו ובפועל ל דרכו מבוצעת השיחה "ל נקבעים על ידי מפעיל המב"תעריפי השיחות לחו, לתשומת ליבך .3.2

סכים באחריותך לבדוק מהם התעריפים החלים בקשר עם שיחות כאמור ולוודא כי הנך מ, על כן. לתעריפים שייגבובקשר 

 .להם

 זמן אויר יחידות מניה .4

 של זמן ביחידות נמדד ,זרה מדינה של בתשתיות ובשימוש נדידה בעת למעט ,ישראל במדינת החברה רשתב שימושב אוויר זמן .8.5

 ,החברה ברישיון הזמן חישוב שיטת שתשונה ככל כי ,מובהר .מעלה כלפי יעוגל משניה הקצר משיחה חלק כאשר ,אחת שנייה

 .אוטומטי באופן שבינינו בהסכם גם הזמן יחידות מדידת אופן יעודכן

 שיחות מחויבות בו אופן באותו יחויבו ,באלו וכיוצא שיחה החזק ,קולי דואר תיבת ,ממתינה שיחה - כגון שונים בשירותים שימוש .8.1

 .השירות לתנאי בהתאם ,המכשיר מן

 .שלך התעריפים לתכנית בכפוף תוזא ,גומלין קישור תעריף לכלול עשוי אחרת לרשת שיחה בגין תשלום .8.3

  SMSמניה  יחידות .5

 המועבר מידע .לאו אם ובין ,הנמען אצל ההתקבל ההודעה אם בין ,עליך החלה התעריפים תכנית פי על יחויב SMS של משלוח כל

 דרישה או/ו טענה כל על בזאת מוותר הנך .בלבד חלקי באופן הנמען אצל להתקבל עשוי דוא״ל או MMS ,SMS הודעות באמצעות

 בהתאם ,הנמען בזהות כתלות ,תחויב SMS הודעת כל .אלה הודעות עם בקשר שתחויב חיוב כל בגין החברה כנגד תביעה או/ו

 או ,ערביתב ,בעברית יםותו המכילה SMS הודעת לכל תווים 73 עד של הגבלה חלה ,לבך לתשומת .עליך החלה התעריפים לתכנית

 SMS ודעתה  של במקרה .בהודעה םתווי 531 -ל מוגבלת בלבד ספרותב  בשימוש או/ו ליתהאנג בשפה שתשלח הודעה .רוסיתב

 בהתאם ותחויב ,התווים במספר כתלות ,הודעות למספר ההודעה תפוצל ,הקיימת מהמגבלה יותר רב במספר תווים הכוללת

 .והטכנולוגיה מכשירה למגבלות וכפופה, 300kb של מירבי לגודל מוגבלת MMS הודעת .בפועל ההודעות למספר

 

 תשלומים .6

בין התעריפים  במקרה של סתירה. הנך מחויב בתשלומים בהתאם לתכנית התעריפים ולוח התעריפים הכללי של החברה  .1.5

״תשלום״ , במסמך תנאי התקשרות זה .יגברו הוראות הרישיון, הרישיוןהמפורטים בהסכם ההתקשרות בינינו לבין הוראות 

 .חשבונך בחברה דים שלישיים הנגבים באמצעותמשמעו לרבות תשלומים לצד

 ,את התעריפים נשוא השירותים בגינם אתה מחויבנו לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעת םרשאי אנו נהיה, כפי שציינו מעלה  .1.1

מצוי  תהא בולמעט במקרה שהכל , לצרכן הפרשי הצמדה למדד המחירים ם הללותעריפיהלהחיל על , לרבות אך לא רק

יהיה בכפוף להוראות  ,בהודעה מראש אליךיעשה שינוי תעריפים כאמור . ככל שתחול תקופה כאמור, חייבותהת בתקופת

 לרבות הוראות, וזאת מטעמים שונים, בכל תכנית עשויים לחול שינויים. רישיוןהלהוראות ותכנית התעריפים החלה עליך 

ובחתימתך אתה  ספקי שירות שונים או צרכי החברה ,שינוי בתעריפים של חברות אחרות, הנחיות משרד התקשורת, הדין

 .בלבדהצדדים ם אות באחריות ובתעריפי צדדים שלישיים הינשייעשה עדכון כי , יובהר. מאשר הסכמתך לשינויים אלו

שימוש  ובמקרה של, במועד הנקוב בדרישת התשלום, שנשלח אלייך הנך מחויב לשאת בתשלומים בהתאם לדרישות התשלום  .1.3

שנשלח אלייך השגה בדבר החיובים נשוא החשבונית  ככל שלא תגיש. להלן 57.7 כאמור בסעיף  -החברה בחו״ל  בשירותי

. הסכום לתשלום הנקוב בחשבונית כמוסכם על ידך ייחשב, ממועד קבלת חשבונית התשלום על ידך יום 15 במהלך תקופה של

והוא שירותים הויפורט בטופס ההזמנה לקבלת אמצעי התשלום שתמסור לנו ואשר יוסכם בינינו בוצעו באמצעות התשלומים י

מתן השירותים . הוראות קבע בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר אשר נסכים עליו ,כרטיס האשראי שלך יכול שיהיה

 – חברת האשראי שלךאישור או  החיוביםהחשבון ממנו יגבו  מותנה באישור אמצעי התשלום על ידי הבנק בו מתנהל נועל ידי

 .לאלתר ,כולם או חלק, להגביל או להפסיק את מתן השירותיםם רשאיאנו נהיה , ככל שלא יתקבל אישור כאמור. לפי העניין

 גל עוד לבצע אתבמידה ואינך מסו. אודותיו באופן מיידיעליך לעדכן אותנו , ככל שיחול שינוי כלשהו באמצעי התשלום שלך  .1.8

 .עליך לדאוג להחלפתו המיידית באמצעי תשלום אחר, (מכל סיבה שהיא) שמסרת לנוהתשלום באמצעי תשלום 

אנו נהיה במידה וירד שיעור המע״מ . דין פי-שתהיה חייב בו עלוכן כל תשלום אחר , יתווסף מע״מ כדין ם שנשלח אלייךלחיובי  .1.1

שתעריפי החברה לפני מע״מ  והמשמעות תהיה, בתקופת ההתחייבות תהא ככל שלא, נושלא לשנות את תעריפי רשאים

 ככל שיחול, ולשם ההבהרה, כמו כן. עליית המע״מ במקרה של עליית המע״מ יעודכנו התעריפים בשיעור. מתייקרים בהתאמה

 .לא ייחשב כשינוי תעריףהדבר , לשינוי בחיוב המושת עליך אשר יביאו, שיסופקו לך על ידינומס חדש על מוצרים או שירותים 

בכל . על פי דין נובכל האמצעים העומדים לרשות לפעול לגביית החוב םרשאי אנו נהיה, במועדו שבו לא תשלם תשלוםבמקרה   .1.1

בתוספת  ,5215 –התשכ״א , בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה ריבית פיגורים, יצטברו לקרן החוב ,במקרה כאמור

אנו נהיה , יתר על כן. הסכום הנקובשבין המועד הקבוע לפרעון לבין מועד פרעונו בפועל של  התקופהבגין , הפרשי והצמדה

במקרה של אי תשלום  .על תשלום בעד שירות שסופק לך ולא שולם במועדסבירות גביה בגין הוצאות אותך גם לחייב  םרשאי

במקרה , בנוסף. הוצאות הגביה יחולו באופן מיידי, האשראי לשלם חיוב שניתנה הרשאה לגבותו מחמת סירוב הבנק או חברת

ם שיושתו יתווספו לחיובי, נואו מי מטעמ/המשפטיים ו נולרבות באמצעות יועצי, גביית תשלום שלא שולםשל הליך  שבו יחל
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 טרחת עורכי דין בגין מכתבי התראה ופעולות אחרות לשם גבית החוב טרם פניה לרבות שכר, גם הוצאות טיפולעלייך 

 .לערכאות משפטיות

 בטוחות לתשלום .7

 . בהם במהלך תקופה נקובה לחוב שתוכללקבוע דמי חיוב מירביים  םרשאינהיה  אנו, להלן 57.7 האמור בסעיף מבלי לגרוע מן   .7.5

 בהיקף תדיר שימוש או חורג שימוש ,עיות גבייהלרבות בגין ב) שיהיו נתונים לשיקול דעתנו הבלעדי בלבדבמקרים מסוימים   .7.1

 שסיפקת התשלום לאמצעי מעבר ,אנו נהיה רשאים לדרוש ממך בטוחה ,(במועד חיובך את תפרע שלא סביר חשש או בחו״ל חריג

 יפ על התחייבויותיך קיום הבטחת לשם והכל ,לעת מעת אותם לשנות או להגדיל ,אחרת ערובה או מזומן פיקדון לרבות ,לנו

 תהווה הערובה ,זה מסוג במקרים כי ,מובן .דרישתנו על לך נודיע אנו ,לעיל כאמור בטוחה ממך לדרוש שנחליט ככל .ההסכם

 התחייבויותיך את תפר בוש במקרה ,יובהר .בתוקף הבטוחה תהיה עוד כל רק השירותים את נספק ואנו השירותים לקבלת תנאי

 התראה למשלוח בכפוף ,הבטוחה את ולממש ,חלקם או כולם ,לך המסופקים תיםהשירו את להגביל רשאים נהיה אנו ,בהסכם

 .המימוש דמוע לפני עסקים ימי חמישה בכתב

 במלוא תךדלעמי בכפוףו ,ההסכם פי על בינינו ההתקשרות סיום ממועך יום 81 בתוך לך תוחזר ,שיוותר חוב כל בקיזוז הבטוחה  .7.3

 .דדלמ הדהצמ הפרשי בצירוף לך יוחזר הוא ,רההחב בקופת כסף שתפקיד ככל .התחייבויותיך

 נהיה ,להלן 57.7  בסעיף כמפורט או/ו זו מתקרה וחרגת לחשבונך חיוב או/ו חוב תקרת נקבעה בו מקרה בכל כי בזאת מובהר  .7.8

 .החיוב תקופת במהלך אף חשבונך את לחייב או/ו חלקם או כולם ,השירותים את לנתק או/ו להגביל או/ו כך על להודיעך םרשאי

 .ידנו-לע ייקבעו אשר בתנאים ,בעבר לקוח שהיה תאגיד או אדם עם התקשרות חידוש להתנות םרשאי נהיה אנו .7.1

 דרך מתבצע בגינם החיוב אשר ,שלישיים צדדים ידי על המסופקים ושירותים מוצרים של רכישה ותנאי מחירים ,שתדע חשוב  .7.1

 בטרם הרלוונטי המידע לקבלת לדאוג ועליך שלישיים צדדים אותם ידי על נקבעים ,לחו״ל שיחות תעריפי גם כמו ,בונךחש

 ,בחברה חשבונך דרך מתבצע כלפיהם החיוב אשר שלישיים מצדדים או/ו מךמ לגבות רשאים אנו .השירות או המוצר רכישת

 כלל להמחות רשאים נהיה אנו ,בנוסף .ךיד על שישולם אחר תשלום מכל או/ו בהכנסות לחלוק וכן ,התשלומים גבית בגין עמלות

 .(שלך התשלום אמצעי או חשבונך באמצעות שנגבה) שלישיים לצדדים חיובים בגין או/ו כלפינו שלך חוב כל שלישי צד

 תשלום עבור ציוד הקצה .8
 

 מכשירים / שסלקט תבחר למכור ציוד קצהסעיף זה רלוונטי ככל 

או /בו שימוש ו גם אם תחדל מלעשות, וזאת. ן מכשיר כאמורתחויב במלוא התשלומים בגי, ציוד קצהוש מאיתנו אם תבחר לרכ  .1.5

 (.לרבות גניבה)או הוא יצא מרשותך בכל דרך אחרת /תאבד את המכשיר ו

ר אחרת מחברת סלולא מכשיר ישן או תקול שרכשת או קיבלת נור לומסבמקרה שבו ת –קרי , במקרה של חילופי מכשירים  .1.1

הינך מצהיר ומתחייב כי המכשיר , (מעת לעת בתנאים שיחולו על עסקה כזו)מכשיר חדש  אתנוש מורכתאו ממקור אחר ו/ו

באחריותך למחוק כל מידע השמור במכשיר טרם . ושלישי כלשה כי הוא נקי מכל זכות אחרת של צדו, הישן הינו בבעלותך

 .מסירתו לחברה

, קודםה ךמכשירבעבור תמשיך להיות מחויב בגין תשלומים , נובאמצעות( upgrade)ר שדרוג מכשי בצעלתבחר במקרה ש .1.3

באחריותך למחוק  .בנוסף לתשלומים בגין המכשיר החדש אליו שידרגת, וזאת, המכשיר בהתאם לתנאים שסוכמו בעת רכישת

 .כפי שיפורטו בטופס המתאים לכךתנאים  עוד יובהר כי על עסקת שדרוג יחולו. כל מידע השמור במכשיר טרם מסירתו לחברה
 

 קצה של אובדן או גניבה של ציוד  קרהחסימה במ .9

כי במידה ותתחבר , דע לך .יירשם במערכותינו (IMEI)מספר הזיהוי של ציוד הקצה , ציוד קצהשבו נספק לך במקרה   .2.5

חסום את ציוד הקצה לברה החתוכל במקרה של אבדן או גניבה וככל שתהיה מעוניין כי , לשירותינו עם ציוד קצה משלך

  .שלך את מספר ציוד הקצה, (שלנו זיהויהבכפוף לנהלי , או בטלפון)בכתב  נוליהיה עלייך למסור , שברשותך

  SIM-שייעשה ב כל שימוש. מחויב לעדכן אותנו מיידיתאתה  ,או ציוד הקצה שברשותך SIM -מקרה של אבדן או גניבת הבכל   .2.1

 מחלוף .יחויב בחשבונך, לפי העניין –ה גניבהאבדן או העל לנו דקות מן המועד בו תודיע  33 ףלחלועד  ,או במכשיר הקצה שלך

או גניבה כאמור  במקרה של הודעה בדבר אובדן. הדקות האמורות תחויב רק בגין תשלומים שאינם תלויים בשימוש בפועל 33

, את ציוד הקצה שלך נחסום, ך ובכפוף לאמור לעילבכפוף לבקשת, (הודעההתוך שאנו שומרים על זכותנו לוודא את אמינות )

למסור את פרטי אנו נהיה רשאים , כי בכל מקרה כאמור, דע לכך. עד לקבלת בקשה ממך המורה לבטל החסימה, תשלום ללא

 .מפעיל סלולרי אחר הקצה שנחסם לכל ציוד

 

  ההתקשרות תקופת .11

לתנאי , בכפוף לאמור בהסכם זה, להפסיק את ההתקשרותומו ילסיאשר אתה או אנחנו נבחר בתוקף עד  יהיההסכם זה 

או בכל /שימוש בשירותי החברה ו שייעשהבכל מקרה  הוראות ההסכם יוסיפו לחול, ובכל מקרה, הרישיון והוראות הדין

תנותק מהרשת , מקרה של סיום ההסכם בכל  .לפי המועד המאוחר מביניהם, מקרה בו קיימים חיובים עתידיים שטרם נפרעו
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 .בהסכם זהויחולו ההוראות המפורטות 

 ותרת שיקאו הפס/ו קיתונ .11

בכפוף לתשלום תעריף ניתוק , השירותים הניתנים לך על ידנורשאי לבקש מיוזמתך ניתוק זמני של  הנך - ךניתוק זמני לבקשת .55.5

: להלן)ימים  23 ימים ולא תעלה על 33 -שלא תפחת מ קופהתל ניתוק זמני יכול שיהיה. פי שיחול במועד בקשתךכ, זמני

ת ציוד או באמצעו)בקשה בכתב יהיה עלייך לשלוח אלינו , ותבחר לבצע ניתוק זמני כאמור במידה (.״הניתוק הזמני תקופת״

הנך . (באמצעות חיוג חוזר שליחת הודעת אימות או בדרך אחרת, אמינות הבקשהאת וודא נובמקרה זה , הקצה שברשותך

 אנו, זהשכ במקרה .י תום תקופת הניתוק הזמנילפנ ם המסופקים לך על ידינושירותיהת לחדש א, בהודעה בכתב, רשאי לבקש

 .העבודה שלאחר היום בו נמסרה הודעתך יוםתום חדש את השירותים לא יאוחר מנ

בכל , מהרשת נתקךללרבות , שירותים לספק לךלחדול מ םרשאי אנו, לתשומת ליבך – הודעה ןלאחר מת נוניתוק ביוזמת .55.1

או /תשלום במועד שנקבע לתשלומו וביצוע  או במקרה של אי ,שבינינוהפרת הוראה מהותית מהוראות ההסכמים  מקרה של

אנו מתחייבים כי . שברשותךשימוש שלא כדין בציוד הקצה  בכל מקרה של שימוש שלא כדין או מתן הרשאה לאחר לעשות

ימים לפחות לפני מועד  53, הודעה מוקדמת בכתב לךתן שני במקרים האמורים רק לאחרנפסיק או ננתק אותך מהשירות 

 אותך לנתק( חייבים לא) רשאים אנו מסוימים במקרים, כמו כן. ההפרה לא תוקנה על ידךבמידה וו ההפסקה או הניתוק הצפוי

 אם יתברר כי ציוד הקצה שברשותך גורם להפרעה במתן שירותי רט״ן למנויים אחרים אולמשל , באופן מיידי מהרשת

  .רעה לפעילות הרשתלהפ

ללא  ,לנתק אותך מהרשת םרשאיאנו נהיה , בכפוף לדין ולהוראות הרישיון, לעיל על אף האמור - ללא הודעה ידנו-לע קניתו .55.3

אי תשלום ( 5): וזאת במקרים הבאים, ניתוק כאמוראו בקשר עם כלשהי עקב  אחריותשתחול עלינו בלי ממוקדמת ו התראה

 ךהקצה של קיום חשש סביר להונאה באמצעות ציוד( 1) ;חודשים 51 פעם השלישית בפרק זמן שלב, במועד שנקבע לכך חשבון

או יותר מהצריכה  3 פי) המנוי שימוש בשירותי רט״ן בכמות חריגה יחסית לסוג ;או באמצעות מאפייניו של ציוד הקצה

ך הליך של פשיטת רגל או כינוס נכסים שלא נפתח נגד( 3) ;יתן הסבר סביר לחריגהתמבלי ש( הממוצעת לאותו סוג של מנויים

ם ניתוק שירות או הגבלת באופן יבמקרים בהם נדרש( 1) ;בעת פטירה ח״ו( 8) ;הדיון הראשון בנושא יום ממועד 33 הוסר תוך

 ;מצב מיוחד בעורף; מהותי ברשתות בזק ציבוריות משבר תקשורת ;מסיבות בטחון לאומי ;אסון טבע ;בעת חירום, כגון: דחוף

, האפשרי תודיע החברה על כך בהקדם, או הגבלתו באופן דחוף שירותבמקרה בו נדרש ניתוק . ניתוק בשל פעולות תחזוקה

 .התקשורת הציבוריים וכן באמצעות כלי, ככל שהדבר אפשרי, לרבות במערכת כריזה הפועלת באמצעות מערכת הרט״ן

 .ולהתנותו בתנאים שיקבעו מעת לעת מחדש חיבורלגבות דמי  אנו נהיה רשאים, זה 55 בכל מקרה של ניתוק כמפורט בסעיף  .55.8

במקרה של הטרדה , נויד או לכלל השירותים המסופקים על/לשירות חירום ציבורי ו תךלחסום את גיש םרשאי אנו ,בנוסף .55.1

, לרבות גביית תשלום בגין הסרת החסימה ,כל חובותיך לא תמנע את גבייתחסימה כאמור . החברה רישיוןלתנאי  ובהתאם

 .ולרבות המשך חיובך בכל תשלום שוטף בהתאם לתכנית התעריפים שלך

עם ניתוק  זה לא תשמע כל טענה או תביעה בקשרשכבמקרה  .דקות 60לנתק שיחות שארכן עולה  נהיה רשאיםאנו , דע לך .55.1

  .כאמור

או בבקשה להפסקת  ,ירות מהשירותים הניתנים לךהפסקה מלאה של שבבקשה ל, או בעל פהבכתב , בכל עת, הנך רשאי לפנות .55.7

ופניה בעל פה תהיה למוקד שירות הלקוחות  32-2738511: לפקס שמספרו פניה בכתב תעשה. שאנו מספקים לךכלל השירותים 

השירות או  אתאנו נפסיק , בכל מקרה בו תפנה בבקשה להפסיק קבלת שירות כאמור. מטלפון ברשת החברה  *511 -בחיוג ל

במועד במסגרת  ובנקת ולאבמידה  .לאחר המועד בו נקבת בהודעתךאחד לא יאוחר מיום עבודה  ,הניתנים לך שירותיםה

 .תנוחברבההודעה קבלת לאחר שעבודה היום תום לא יאוחר מת השירות תבוצע הפסק, הודעתך

ולרבות עקב , ביוזמתנואו /ו ךלבקשת, קבועים או ניתוק או הפסקה זמניים או/ו, אין בהפסקת שירות או כל השירותים .55.1

מחובתך  .עליך עד למועד ההפסקה כאמור בכדי לגרוע מחובתך לשאת בתשלומים החלים, קהושיבושים או דרישות תחז

ומחובתך לשאת , במקרה של בקשת ניתוק זמני על ידך -( הבסיסית לרבות עלות החבילה)להמשיך לשלם את התשלום הקבוע 

במידה ותכנית התעריפים שלך כוללת . ציוד קצה שרכשת או בשירותים אשר רכשת בעבור, אם בכלל, ותריםבתשלומים הנ

לסיום  עליך לשאת במלוא יתרת התשלומים עד, לתקופת זמן מינימאלית של חיבור לרשת או לשירותים מסוימים התחייבות

מחזור החיוב שלך אנא פנה  לפרטים אודות מועד .ובכל מקרה לא לפני תום מחזור החיוב השוטף שלך, תקופת ההתחייבות

 .לנציג השירות

להפסיק  םרשאינהיה  ,חודשים רצופים 3 ניתנים לך ללא תשלום שוטף ואשר לא תעשה בהם שימוש יזום במשךהשירותים  .55.2

במשך  האמורשימוש בשירותי גם שירות המסופק לך בתשלום במידה ולא עשית להפסיק  םרשאי אנו נהיה, בנוסף .אספקתם

ם שירותיה אשר הופסק לגביך מתן prepaidאם הנך מנוי רדום . ביחס למנוי רדום ןרישיוהבהתאם ובכפוף לתנאי  הכל. שנה

 למשלוח בקשהושקיבלת  Prepaid-לתנאי כרטיס הבכפוף , יתרת התשלוםאת שיב לך אנו נ, ונותרה יתרת תשלום לזכותך

 .חר שתוכיח כי הנך הבעלים של הקו לו הופסק השירותלאו, חודשים מיום הפסקת השירות 1 בתוך בכתב

 

 ת מכר מרחוקביטול עסק .12

, 5215 -תשמ״א ה, בחוק הגנת הצרכן כהגדרתן, ק או עסקת רוכלותושל הזמנת מוצרים או שירותים בעסקת מכר רח במקרה

א רשאי לבטל את העסקה תה, 1353 -תשע״א ה, (עסקה ביטול) או עסקה אחרת הניתנת לביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן
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לחייב אותך בדמי ביטול  נומבלי לגרוע מזכות, זאת .בהם בתוך הזמן הקבועאו בתקנות ו בחוקבהתאם לתנאים המפורטים 

תשלום קבוע עבור  לרבות, או השירות/המוצר ובגין כל שימוש בתקופת החזקת מבלי לגרוע מזכותנו לחייב אותך  וכן ,דיןכ

לא ( או הפעלתו/לרבות הטענתו ו) ובהר כי כל שימוש במוצרי, לעיל מבלי לגרוע מן האמור. לתקופת השימוש טרם הביטו

 533 לחייב אותך בסכום של םרשאינהיה , במקרה של התקנת טוביןכי , עוד יובהר. כחדש ת המוצר שובלמכור אנו אפשר לי

 .ככל שיותר על פי דין, ש״ח או בסכום גבוה יותר

 

 פרטיות .13

מספר  למשל) מזהה מידע כולל, לגביך אישי מידע נול תספקש אנו נבקש, זה הסכם פי על שירותיםהעניק לך על מנת שנוכל ל .53.5

 ובכל, ההתקשרות בעתלנו  רומסתש הפרטים. "(הנתונים: "כל אלו יכונו להלן) התשלום לאמצעי הנוגע ומידע (זהות תעודת

 . ממוחשב מידע במאגר נשמרים ,אחרת פניה

לחשוף נתונים אישיים  םרשאינהיה  אנו. על פי הדין, שיחות לרבות פירוט, על פרטיות הנתוניםמרים אנו שו, חשוב שתדע .53.1

על פי ההסכם  ינואכיפת זכויות, 'על ידינו או על ידי צד ג אספקת שירותים, תקלות תיקון, התחשבנות, לשם גביית כספים

רשאי להעביר פרטים מסוימים  אנו נהיה. ןרישיוהבהתאם לתנאי  לפי כל דין אוה שתוטל עלינו חובכל או בהתאם ל/ו

 פניה אליך על מנת להציע לך ןולאפשר לה ,בהתאם לדין, סלקט תקשורתמקבוצת לרבות לחברות , לצד שלישיאודותיך 

שונים בהצעות ובמסרים פרסומיים  ,מצא לנכוןנבכל אמצעי תקשורת ש, פנות אלייךל םרשאי אנו נהיה. שירותים נוספים

נדרשת הסכמתך , לשם קבלת מידע שיווקי כאמור לעיל, שים לב. נו ולשירותי חברות מקבוצת סלקטלשירותי הנוגעים

מעוניין  ךאינבאפשרותך לפנות בכל עת אל שירות הלקוחות שלנו ולהודיע ש, כמו כן. הפרטנית בעמוד האחרון של הסכם זה

 למסור את פרטיך לבעל רישיון אחר לשם עריכת חשבונות יםרשאאנו נהיה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .בקבלת מסרים אלו

הרישיון האחר לשמור  בכפוף להתחייבות בעל, וגביית כספים המגיעים לו ממך בגין שירותים שסופקו לך באמצעות הרשת

 .על פרטיותך

לבירור מספרי במסגרת שירות מידע , לכל דורש מסור את פרטיךנ שאנו בחתימתך על הסכם זה אתה נותן את הסכמתך לכך .53.3

באפשרותך לחסום שירות זה ולהפוך את מספרך . יוצאת מהמכשיר טלפון ולזהות את מספר הטלפון שלך במקרה של שיחה

כל שינוי בבחירה זו יהא כפוף לתשלום התעריף הקבוע בלוח . תיעשה ללא תשלום לחיסיוןבקשתך הראשונה  .לחסוי

חשוב שתדע שמספרך עדיין יהיה ניתן , ם את מספרך כאמור לעילבמקרה בו תבחר לחסו .של החברה התעריפים הכללי

יהיה ניתן שם המשתמש שלך , כמו כן. שיחות וידאואו בעת הקמת ת טקסט ומולטימדיה אליו תשלח הודעו נמעןאצל לזיהוי 

תן לזהות גם את שם יהיה ני( מד״א וכיבוי אש, משטרה: כגון)חירום ציבוריים  בעת פניה לשירותי .בשירותי דוא״ללזיהוי 

מספר הטלפון ממנו אתה מחייג יהיה מזוהה למפעילי תקשורת ו ייתכן, כמו כן. על פי דין הטלפון שלך מיקומך וגם את מספר

 .וזאת מטעמים טכניים ,על אף בקשת חסימה כאמור ,בארץ ובחו״ל אחרים

 גלי השימוש שלך במכשיר ובשירותיםלעשות שימוש בנתונים הכוללים את הר אנו נהיה רשאים, בנוסף על האמור לעיל .53.8

כדי למנוע גניבה  ,מתן שירותים מותאמים אישית, שיפור השירות, למטרות גבייה, בין היתר, בהתאם לדין, המסופקים לך

לגלות רשימות או מסמכים בהם  נהיה רשאיםכן . מניעת שימוש אסור וכדומה, למטרות הגנה ואבטחת הרשת, והונאה

, למי שהוסמך לכך על ידך, יעדן ומועדן, תנועת שיחות, חשבון ל מידע אחר הנוגע אליך לרבות פרטירשומים שמך ומענך וכ

 .לפי כל דיןאו /ו ןרישיוהבתנאי  לנואו בהתאם לסמכות המוקנית 

חוק הגנת , 5272 -התשל״ט, חוק האזנות סתר ,5211 -התשמ״ב, (בזק ושידורים)מבלי לגרוע מהוראות חוק התקשורת  .53.1

, לשתף פעולה עם כוחות הביטחון נואו מחובת/כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם וו, 5215 -התשמ״א ,הפרטיות

לשם בקרה על טיב השירות ואיכותו , להאזין לטלפון שלך או לתקשורת אחרת שתבצע ללא אישורך בכתב םרשאי אנו נהיה

 .או לשם מניעת הונאות בלבד

 לצורך הפקת וניתוח מידעהאינטרנט שלנו אודות השימוש שתעשה באתר  שייאגרלהשתמש במידע  אנו נהיה רשאים .53.1

מתייחסים אליך  כל עוד אין הנתונים, לצדדים שלישיים ולמסור נתונים סטטיסטיים אל םרשאי אנו נהיה, בנוסף. סטטיסטי

 .י רשויות מוסמכות"למעט אם נדרש לכך ע ,אישית או מזהים אותך באופן אישי

מיקום ) במיקומך הגיאוגרפי נעשה שימוש נוצורך הפעלת חלק מהשירותים מבוססי המיקום הניתנים על ידיידוע לך כי ל .53.7

 מעידה עללאי אילו מן השירותים הללו הצטרפותך . כאמור כל שירותהגדרות ולדרישות של וזאת בהתאם ל, (כשיר הניידהמ

לשירותים  הצטרפותך, כמו כן. אליו הצטרפת ותלמסירת המיקום לצדדים שלישיים במסגרת תפעול ומתן השיר תךהסכמ

ישא באחריות לכל שימוש שיעשה נ לא אנו. המסופקים על ידי צדדים שלישיים מהווה הסכמה למסירת פרטיך לגורמים אלה

 .צד שלישי כלשהו במידע אודותיך

 

 רניידות המספ .14

. םללא שינוי במספר הטלפון שברשות, אחרתלעבור מרשת אחת לת וריאסלול ותרשתלקוחות מספרים מאפשרת להניידות  .58.5

וכי  מצוי בבעלותך המלאה אלינואותו אתה מבקש לנייד  הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי המספר, לנייד מספר אתה מבקשאם 

כי ניוד מספר מרשת אחרת אל , יובהר .ינואלשלך להעברת המספר מהמפעיל הקיים  ,חוזית או אחרת, חוקית, אין כל מניעה

המעידים על זכותך לבצע את ניוד ( חשבון טלפון או הסכם התקשורת, כגון)צע רק לאחר שתציג בפנינו מסמכים חברתנו יתב

 .תבצע לאחר בדיקת זיהוי למניעת שגיאות ניוד באמצעות חיוג או שליחת הודעה למספר קבוע מראשיהניוד . המספר האמור
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הוצאה או , באופן מלא בגין כל נזק נותולשפות אבזאת ך מתחייב הנ, ככל שייגרם נזק כלשהו בגין ניוד מספר שאינו בבעלותך

 .הפסד

 . יחולו עליך ועליך בלבד הקודםסלולאר מפעיל החובותיך ל, ככל שתנייד מספר, למען הסר פסק .58.1

כגון הטבות , ההטבות להן אתה זכאי במסגרת הרשת הקודמת, במקרה של ניוד מספרים מרשת אחרת אלינו, חשוב שתזכור .58.3

ייתכן , כמו כן .למרות שהקידומת והמספר שברשותך יישארו זהים, תפסקנה, רשתאותה הלמנויים אחרים ב ותבהתקשר

, או בגין תקופות התחייבות להן התחייבת מולו/ציוד הקצה שרכשת ממנו וותמשיך לחוב כלפי המפעיל הקודם בחיובים בגין 

 . וכדומה

בגין החודש השוטף לרבות חיוב עבור שימושים  תחויב, ברה אחרתלחו נבו תחליט לנייד את המספר שלך מחברתבמקרה ש .58.8

הטבות והנחות שונות אשר חלות על שיחות , באותו האופן. כלפינווכן בכל חוב שלך  או יהיו כאלה/חורגים במידה והיו ו

נה קידומת גם במקרה שהקידומת אי, שהתניידו לרשת החברה ממנויים/יחולו בהתאמה גם על שיחות ל, בתוך רשת החברה

 .היא הקידומת של החברה, הגם שהקידומת שלהם, שאינם עוד מנוי החברה אולם לא יחולו על מנויים, של החברה

ואנו נבקשך להתעדכן אל מול נציגי שירות הלקוחות שלנו בדבר כלל " כשרים"לידיעתך קיימות מגבלות על ניוד מספרים  .58.1

 . המגבלות החלות ביחס למספרים כשרים

 

 סעיפים שחשוב שתקרא –יותרהגבלת אח .15

 חוץ, נזק לכל חוזית או נזיקית באחריות ישאוי לא מטעמה הבאים וכלבעלי מניותיה , המנהלי, עובדיה, סלקט תקשורת .51.5

, סלקט תקשורת של חמורה מרשלנות או מכוונת מפעולה הנובע ונזק, הפסקתם או השירותים הגבלת עקב שנגרם ישיר מנזק

 . מטעמה הבאים או עובדיה

 באחריות שאויי לא מטעמה הבאים וכלבעלי מניותיה , המנהלי, עובדיה, סלקט תקשורת, הקודם סעיףהאמור ב על אף .51.1

: על חל זה פטור) 5211 - ב"התשמ, (ושידורים בזק) התקשורת לחוק 83-85 פיםסעי מכוח אחריות לגבי פטור שחל במקום

 לשם שדרושות שלנו מכוונות מפעולות כתוצאה, הפסקתם וא, הגבלתם ,השהייתם, השירותים אספקת אי עקב שנגרם נזק

 אי, ממנו השמטה או בזק במסר טעות, בזק שירות טעות במתן עקב שנגרם ונזק: בזק שירות מתן או בזק פעולת ביצוע

 אחר בפרסום או מנויים במדריך מוטעה רישום או בלתי נכון למען בזק מסר מסירת, במסירתו איחור או בזק מסר מסירת

 במידה, הונאה למניעת אמצעים הפעלת הנזק עקב נגרם שבו במקום או, (חמורה ברשלנות נגרם הנזק אם אלא, שלנו

 לא מטעמה הבאים וכל בעלי מניותיה, מנהלי ,עובדיה, סלקט תקשורת כן-כמו .והפסקתה ההונאה איתור לצורך הדרושה

, מלחמה, אש, עליוןכח ה מקרים של ז ובכלל, יטתנולשל מעבר מנסיבות כתוצאה שייגרם נזק לכל אחריות בכל ישאוי

 מחדל או מעשה, למערכת חיוני ציוד של לאספקה סבירים במקורות מחסור, הציבורי בסדר קשות הפרעות, חבלה פעולות

 חריגה כדי בהן שאין הרשת מגבלות, ממשלתיים צווים או תקנות, חוקים, ידו-על שהוטלו מגבלות או אחר תקשורת ספק של

סלקט  של בשליטתה שאינן אחרות עילות או, הונאה למניעת אמצעים, ביטחוניות או צבאיות מגבלות, הרישיון נאימת

 לעמוד באפשרותנו אין הסבירים מאמצינו אף-ושעל בשליטתנו אינם האמורים שהמקרים לכך בכפוף הכל, תקשורת

 .בהתחייבויותינו

גם במקרה של , יהיו פטורים מאחריות חוזית ונזיקית מטעמה הבאים וכלבעלי מניותיה , המנהלי, עובדיה, סלקט תקשורת .51.3

אשר כ, בינלאומית נדידה ובמקרים של ותים או במוצרים המסופקים על ידהמרשויות המדינה בשיר התערבות של רשות

, קשורתסלקט תבנוסף על האמור לעיל  .החוקים של כל מדינה ומדינה ותנאי השימוש של כל מפעיל סלולארי חלים עליה

אחראים לכל נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל של צד שלישי לא יהיו  מטעמה הבאים וכלבעלי מניותיה , המנהלי, עובדיה

 .כלשהו

לטווח הפעולה של האנטנות ומתקני  כפופים וזמינים בהתאם ידינו-המסופקים לך עלהשירותים  - קאופי רשת הבז .51.8

לנו אשר אין ו זורי הכיסוי השוניםבא בכפוף לטכנולוגיה הקיימת, רץהפרוסים ברשת בא, של המפעיל המארחהתקשורת 

, אחרות תקלות ברשתות, חסימות, מזג אוויר: ומגבלות נוספות כגון, מגבלה זו בשל .יכולת לשלוט ולהבטיח את זמינותם

כמו . ידינו-פקים עלושל השירותים המסו של הרשת, מלא או רציף, מקומות ואזורים בהם לא יתאפשר כיסוי, מקריםייתכנו 

 ייתכן והשירותים בנוסף. מסיבות שונות, באזורי הכיסוי הקיימים במועד ההתקשרות בהסכם זה ייתכן שינוי, כן

, הפרעות, תוואי גיאוגרפי, רישוי, תקלות טכניות, לרבות מזג אויר, או יופרעו בשל גורמים שונים/יפגעו ו נוהמסופקים על ידי

 . אנו לא נהיה אחראיים, בשל כל האמור לעיל .זהב צאוכיו ביטחוניותנסיבות 

מטעמה אינם אחראים לאיכות השירותים שיתקבלו במקרה  הבאים וכלבעלי מניותיה , מנהליה, עובדיה, סלקט תקשורת .51.1

 .או שאינו מאושר לשימוש ברשת החברהינו הנחיות שלא הותקן על פי של שימוש במכשיר או בציוד

מטעמה אינם אחראים לשירותי התוכן הנמסרים על ידי  הבאים וכלבעלי מניותיה , ליהמנה, עובדיה, סלקט תקשורת .51.1

הבעלות בהם או יכולתם , טיבם, התאמתם לתכלית מסוימת, דיוקם, אמינותם, שלמותם, תוכנם לרבות, ספקים שונים

, עובדיה, לקט תקשורתס. באחריות לכל נזק שיגרם לך כתוצאה משימוש בשירותים אלה יישאוולא , של הספקים הטכנית

, בין במישרין ובין בעקיפין, הוצאה או הפסד, נזק, מטעמה אינם אחראים לכל אובדן הבאים וכלבעלי מניותיה , מנהליה

 .הסתמכות על שירותי תוכן כאלו ואחרים המסופקים על ידי החברה או באמצעותה אשר נגרמו עקב

מטעמה אינם אחראים לכל אובדן של מידע מציוד הקצה  הבאים וכלבעלי מניותיה , מנהליה, עובדיה, סלקט תקשורת .51.7

כמו  .ועליך לדאוג לגיבוי הנתונים באופן שוטף, או אבדן או גניבה של ציוד הקצה/או תיקון ו/ו לרבות עקב תקלה, שברשותך
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י הזיהוי שלך או או אמצע/ו SIM -ה או/מידע אישי שלך ו, מכשיר, לכל נזק אשר ייגרם במידה ומוצרלא נהיה אחראים , כן

או /או מי מטעמך לצד ג׳ והדבר גרם להוצאות ו נעשה בהם שימוש בלתי מורשה או הועברו על ידך, אבדו, חלקם נגנבו

 .חיובים אשר היו נמנעים בכל מצב אחר

 חבילות גלישה ושירותי תוכן .16

שיתעדכנו מעת לעת באתר  ם כפיבתנאים המפורטים בהסכם זה ובהתאם לנתוני, חבילות גלישה ושירותי תוכן אנו מספקים .51.5

באחריותך . ספציפיים ומותנות בתמיכת המכשיר חלק מן החבילות ושירותי התוכן מותאמים למכשירים. נוהאינטרנט של

במקרה בו המכשיר  .מאפשרת את קבלת השירותים הנדרשים על ידך, לוודא כי הטכנולוגיה בה פועל המכשיר שברשותך

 והחיוב יבוצע בהתאם לעלות החבילה במלואה, לא יינתן זיכוי בשל כך, בחרת בחבילה בהאינו תומך בחלק מהשירותים ש

 .ואנו לא נהיה אחראיים בשל כך

מוגבל לנפח מסוים אשר חריגה ממנו מחייבת הגלישה בה בחרת יתכן והתשלום החודשי הקבוע עבור חבילה , שים לב .51.1

 .בהתאם לתכנית התעריפים שלך תשלום נוסף

מחודש  או להעברה/או השירותים אינם ניתנים לצבירה ו/או ההטבות ו/החבילות ו, ע מפורשות על ידינולמעט אם ייקב .51.3

 .לחודש או ממנוי למנוי

 ,האינטרנט עומס ברשת, ציוד הקצה, לרבות כיסוי וזמינות הרשת, קצב הגלישה אינו קבוע והוא תלוי במספר גורמים .51.8

 ,מטעמים טכניים ,להאט את קצב הגלישה אנו נהיה רשאים, בכל מקרה. רשתות תקשורת אחרות וגורמים טכניים אחרים

מנפח הגלישה הממוצע ברשת או כל נפח  3נפח הגלישה עולה על פי וגם מקום בו  או המשתמשים בה/לצרכי הגנה על הרשת ו

 .בהתאם לקבוע בתכנית התעריפים החלה עליך, אחר

או /שלישיים ו ואשר התקבל מצדדים, המידע השמור במכשירך באחריותך לדאוג לאמצעי אבטחה ראויים לשם הגנה על .51.1

 .או לרשתות תקשורת חיצוניות/נובע מחיבור לרשת האינטרנט ו

תעוגל כלפי  1KB גלישה בפועל בנפח קטן מ. ממנואו כל חלק  1KBתעריף הגלישה בארץ נקבע על בסיס יחידת נפח של  .51.1

ובחו״ל תלוי  מאחר. לספקי תוכן ואינטרנט אינו כולל תשלומיםשאתה משלם בגין נפח הגלישה תעריף , שים לב. מעלה

 .מראש ואת בסיס יחידות הנפח התעריףאת עליך לבדוק ולוודא , התעריף בגורמים חיצוניים

 עשוי ואליושלך  מהמכשיר הנשלחים הנתונים נפח אל, למכשיר תכנים הורדת או/ו גלישה במסגרתכי , עליך להיות מודע לכך .51.7

, זה נוסף נתונים נפח שכן, (המכשיר גבי על ויזואלית בצורה יוצג שלא שייתכן)באופן אוטומטי  נוסף נתונים נפח להתווסף

, אפליקציות הורדת בעת או/ו האינטרנט ברשת גלישה בעת, כן כמו. הגלישה או התקשורת להשלמת נחוץ להיות עשוי

יחול עליך  ן העברת נתונים זוהחיוב בגי. למכשיר חריםוא פרסומיים תכנים יישלחוייתכן ו אחרים שירותים או/ו יישומים

  .שלךבהתאם לתכנית התעריפים 

הנגיש , פורטל הסלולארי של החברהב, נואתר האינטרנט שלהמסופקים על ידינו בניתן ללמוד על שירותי התוכן השונים  .51.1

, תעדכנים ומשתנים מעת לעתמאלו תוכן שירותי  .או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה, מהמכשירים בחלק

בפורטל הסלולרי או בלוח התעריפים , שמתפרסם באתר האינטרנט כפי, ובהתאם מתעדכן התעריף של אותם שירותים

 .הכללי של החברה

צדדים שלישיים  גישה לתכנים של ואו הגלישה ברשת האינטרנט באופן כללי יאפשר/הפורטל הסלולרי של החברה ושייתכן  .51.2

, גם אם מבוצעים מן הפורטל של החברה, אין בהפניה אל אתר זה או אחרכי , יובהר. כלשהםות לאתרים באמצעות קישורי

, לתכנים באתרי גלישה כלשהם םאחראיאנו לא נהיה . או מטרותיו/מפעיליו ו, תכניו, לגבי האתר נומשום נקיטת עמדה מצד

לגבות תעריף גישה אל אותם כי אנו עשויים , בהריו. בחברה חשבונךחיוב עשה באמצעות יגם אם התשלום עבור צריכתם 

 .ספק התוכן המסוים תווסף לתעריף התוכן שגובהיאשר , אתרים

או של /ו נושל, רוחני קנייןמוגן בזכויות הינו מידע  בתוכנות המסופקים לך או/והמידע הכלול בשירותי התוכן , חשוב שתדע .51.53

בתוכנות  או/ו בשירותי התוכןאישי בלבד שאי לעשות שימוש אתה רלפיכך . להוראות הדין בהתאם, צדדים שלישיים

בכפוף להסכמה  אלא, והכל באופן זמני או קבוע, לשנות או להפיץ, להעביר, לשכפל, אין להעתיק, לפיכך. המסופקים לך

 .או השירות של התוכנה הרישיוןתנאי בהתאם ל או /ו או מאותו צד שלישי רלוונטי/מאיתנו ובכתב ומראש 

, אינם מנוגדים לכל דין, או באמצעות מכשירך/ו על ידך, ברשת יאוחסנואו /ויועלו כל התכנים אשר שתחייב לכך מ אתה .51.55

התשמ״א  ,חוק הגנת הפרטיות, 5272 -התשל״ט , חוק האזנות סתר, פגיעה בזכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים לרבות הפרת

 .המקובלים ברשת האינטרנט ין אחר וכן על פי כללי ההתנהגותוכל ד 5211 -התשכ״ה , חוק איסור לשון הרע, 5215 -

 נו בעקבות או בקשר עם פעולותיךבפיצוי בגין כל נזק שייגרם לותנו זכה את, מצדך האמורות לעילכל הפרה של הוראות  .51.51

אות ככל שתפר אילו מן ההור, דע לך. ראשונהה נותבגין נזקים כאמור מיד עם דריש אותנולשפות  ואתה תהיה חייב

מבלי שתהיה לך כל טענה או תביעה בקשר עם , וכן מפר או שעלול להיות מפרלהסיר כל תאנו נהיה רשאים , האמורות לעיל

 .הסרת תוכן זה

כפופים למגבלות אשר  ,או יאוחסנו על ידך ברשת/או יצירות עצמיות שלך אשר יועלו ו/או נתונים ו/מובהר בזאת כי מידע ו .51.53

, בה ניתן לאחסן מידע ונתונים פרטיים תקופת הזמן, לרבות לגבי אופן השימוש בשירותי התוכן ,יקבעו על ידינו מעת לעת

 .הנפח המירבי המותר לצרכי אחסנה ברשת של החברה וכו׳
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שימוש זהיר עלייך לדאוג כי אותו שימוש שייעשה יהיה , במידה ובמכשיר שלך ייעשה שימוש על ידי מישהו מלבדך, שים לב .51.58

עשויים להימצא הת לתכנים או אנשים בעלי רגישו/ואו חסויים /ובכלל זה קטינים ו, יל וזהות המשתמשביחס לג, וסביר

סלקט מקרה לא תוטל אחריות בעניינים אלו על כל על המשתמש בלבד ובתהא  לשימוש כאמורהאחריות  מובהר כי. ברשת

 .מטעמה או מי תקשורת

. (פורנוגרפיים אתרים דוגמת) נוער ולבני לילדיםשר אינם מתאימים באתרי האינטרנט השונים קיימים תכנים א, לידיעתך .51.51

 .באפשרותך לחסום גישה לתכנים אלו באמצעות כלים שונים

שירותים אלו  .ללא תשלום, החברה מציעה לך שירותים לסינון וחסימה של אתרים ותכנים פוגעניים, לתשומת ליבך .51.51

שירות של חסימת תכנים ( 1) ;"רשימה שחורה"ב המצוייםחסימת אתרים שירות ( 5: )בשני אופנים מבוצעים על ידי חברתנו

ככל שתהיה מעוניין לקבל שירותים  ;5211-ב "התשמ, (בזק ושידורים), התקשורתחוק מונח זה בבהתאם להגדרת , פוגעניים

 .באפשרותך לפנות אלינו בכל עת, אלו מאתנו

 

 בחו״לם שירותי .17

לתנאי  כפופה ,תבוצע באמצעות ספקי התקשורת בחו״ל וכדומה טיבם, היקפם ,איכותם, בחו״ל םאספקת שירותי .57.5

זורים בהם ליך לברר מראש מהן המדינות או האע. זה תאימות מכשירך לשירותים מסוגלו, ספקים אלוההתקשרות מול 

ר כי נמס בחלק מן האזורים בהם, שים לב. ל מול הספקים הרלוונטיים לכך"שאתה מבקש לקבל בחו מסופקים השירותים

אנו לא נהיה  ,ל לא מסופק על ידנו"הואיל והשירות בחו, בכל מקרה. יתכן והכיסוי יהיה חלקי או מקוטע, ניתנים שירותים

 .אחראיים לגביו ולא תישמע כלפינו כל טענה בקשר לשירות כאמור

הודעות , ל בגין שיחות"ובאחריותך לוודא מהם התעריפים הנגבים על ידי ספקי שירותים בח, ובנוסף לאמור לעיל, כמו כן .57.1

למעט אם יימסר לך  .ח"תעריפים אלו משתנים מספק לספק ועשויים להשתנות גם בשל שערי המרה שונים במט. וגלישה

כל חלק מדקה יעוגל כלפי . על בסיס יחידה של דקהיבוצע בחו״ל ם או שימוש בשירותי/שיחות ו חיוב עבור, מפורשות אחרת

 יבוצע חיוב עבור שימוש בתקשורת נתונים בחו״ל על בסיס יחידות של, עדר קביעה אחרתבהי, בנוסף. לדקה שלמה מעלה

KB533. 

הטכנית לחסום שירותים  נובכפוף ליכולת, חסימת שירותים מסוימים בעת שהייתך בחו״לבאפשרותך לבקש עליך לדעת כי  .57.3

בהתאם לפרטים , או לאתר החברה החברהפנה למוקד שירות הלקוחות של בעניין זה לפרטים נוספים  .נשמח לסייע – אלו

 .המופיעים מטה

לצרכים שונים וליישומים שונים אוטומטי נכרון ס מבצע, ככל שיש לך אחד שכזה, שברשותךחכם המכשיר ייתכן וה ,זכור .57.8

 ,ואתה תישא בעלויות בגין צריכת שירותי נתונים בחו״ל ,גם בעת שהייתך בחו״ליתבצע סנכרון זה . מול רשת החברה אל

הסנכרון האוטומטי על מנת להימנע אפשרות בטל את שתמומלץ טרם יציאתך לחו״ל , לכן .בהתאם לתכנית התעריפים שלך

, זמינהחופשית ו( wi-fi) רשת אלחוטיתקיימת במקומות בהם  ,ללא עלות, בצע סנכרוןלבאפשרותך , בנוסף .מחיובים אלו

 .בלבד דרכההסנכרון יתבצע מכשירך תומך בקישור זה ושככל שו

 עשית שימושבהם ( ושירותים שונים נתונים ,גלישה, הודעות, שיחות)השירותים  לחיוב בגין שירות בחו״ל יכלול את כל .57.1

המסופקים  שירותים בגיןתשלום . בישראלחלק מן השירותים מסופקים ללא עלות אם זאת גם , (שירות יוצא ושירות נכנס)

 .תכנית התעריפים שלךבחו״ל יחול בנוסף לתשלומים החלים לפי לך 

 .יכול להיעשות בעיכוב שאינו תלוי בנול "החיוב בגין שירות בחו, לתשומת ליבך .57.1

לכיסוי  או בתשלום מראש בעת שהייתך בחו״ל בהפקדת מזומן םלהתנות את השימוש בשירותי אנו שומרים על זכותנו .57.7

סך החיוב בגין שימושים  מובהר בזאת כי עם הגיע, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ועל אף מועד מחזור החיוב שלך. הוצאותייך

, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי מעת לעתנו יקבע על ידי אשר, בשירותי החברה בחו״ל לרף שימוש ועלות כספית מסוימת

 ייזקף על חשבון השימושים סכום זה. או סכום אחר שתקבע החברה ₪ 133בתשלום ביניים בסך  מיידיתיחויב חשבונך 

בתום מחזור  .חיוב זהה יחזור על עצמו כל אימת שתגיע מחדש לרף השימושים כאמור לעיל. על ידך בחו״לו יבוצעו אשבוצעו 

תשלומי הביניים לבין התשלום  וכל הפרש בין, התחשבנות סופית עבור השימושים שנצרכו על ידך בחו״ל תיערךהחיוב 

וכן חיוב או , שירותים שסופקו בעת שהייתך בחו״ל וב חשבונך בגיןייתכן וחי. הענייןלפי , או יזוכה מחשבונך/הסופי יחויב ו

  .מאשר חיוב רגיל וזאת מסיבות שאינן תלויות בחברה יחול במועד מאוחר יותר, זיכוי בגין הפרשים כאמור

רשת סלולרית  עם נחיתתך בחו״ל תיבחר. ייתכן כי במדינות מסוימות תתאפשר קבלת שירותים באמצעות מספר ספקים .57.1

באחריותך . הרשת הזולה ביותר אשר אינה בהכרח, ופן אוטומטי ובהתאם להסכמים שבין החברה לבין המפעילים בחו״לבא

 . לבדוק מהי הרשת הזולה ביותר ולעדכן באופן ידני רשת זו

ת גם בע, לעיתים יזוהה מכשירך על ידי רשת אחרת שאינה רשת החברהייתכן ו, ככל שתבקש לקבל שירות במדינות שכנות .57.2

את  -ישראל  בשטחי מדינת) עליך לבחור את הרשת המועדפת עליך באופן ידני. לאזור קרוב לגבולות מדינת ישראל הימצאות

כל שימוש ולאחר כל הדלקה  ולבחון לפני, (כגון הרשת הזולה ביותר, את הרשת המועדפת עליך -ומחוצה לה , רשת החברה

  .מעונייןא הרשת בה אתה של ציוד הקצה שברשותך כי הרשת אליה חוברת הי
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  קצה ואחריות לציוד ותרשי .51

, יצרן בלבדהאחריות בגין ציוד הקצה תהא אחריות , ובאם תרכוש מאתנו ציוד כאמור, באם תבחר החברה למכור ציוד קצה .51.5

באם תספק החברה , ותחזוקה שירות אחריותלמעט אם תרכוש מאתנו , מפורטים בחוברת הוראות היצרןה םתנאיבהתאם ל

בהסכם  שירות התחזוקה כאמור יפורטו תנאי. בין שבמועד רכישת ציוד הקצה ובין שבמועד מאוחר יותר, שירות שכזה

 .בינינוייעודי שייערך ההתקשרות 

בהתאם תהא , אשר נרכשו מהחברה( תדיבורי ,מתאם סלולרי, מטען, סוללה)אביזרים נלווים למכשיר  בגין נואחריות .51.1

וכל זאת באם תחליט  (התקנתה מיום – שהותקנה על ידינו ולגבי דיבורית)ה החל מיום הרכישה לאחריות היצרן ובתוקף לשנ

, שימוש בלתי סביר, האחריות אינה מכסה מקרים של אובדן או גניבהכי , בכל מקרה יובהר. החברה למכור ציוד נלווה

שימוש יחד עם , די גורם בלתי מורשהנזק שנגרם עקב טיפול על י, לתי מתאיםב  חיבור למתח ,פגיעה חיצונית באביזר

 .או התקנה שלא באמצעות מתקין מורשה/מכשירים לא מקוריים ו אביזרים או

בכפוף לתניות הכלולות , שלישי גם מצד, תרכוש מאתנובאפשרותך לרכוש שירותי אחריות ותחזוקה למכשיר ש, זכור .51.3

 .אחריותך ועל חשבונך עשה עלילשירות זה והוא כל אחריות לא תהא לנו , בכל מקרה כאמור, אולם. באחריות היצרן

עליך לוודא ולבדוק את התאמתו של המכשיר , ברצונך לקבל שירותים מאתנו שלא באמצעות מכשיר שרכשת מאתנואם  .51.8

ייתכן שתצטרך למסור לנו את פרטי הזיהוי של  .בינינווזאת בטרם ההתקשרות , ולשירותים הניתנים על ידה לרשת החברה

 .שותך או שנזהה באופן אוטומטי את פרטי הזיהוי של המכשיר ופרטיו ישמרו אצלנוהמכשיר שבר

 

 אבטחה וגיבוי .19

, בסיסמאות נעילתו כגון, למידע האגור בו וליישומים המופעלים עליו, למכשירוגיבוי  אבטחה באמצעי לנקוט מאוד מומלץ .52.5

 הנוגעות והאזהרות ההוראות פי על לפעול, כריםמו לא קבצים מפתיחת או/ו ידוע אינו שמקורן תוכנות מהתקנת הימנעות

או  לנזקים אנו לא נהיה אחראים: חשוב. למכשיר המתאימיםוגיבוי  מידע אבטחת באמצעי ושימוש וגיבוי מידע לאבטחת

 .אחרות אבטחה ובעיות וירוסים בשל שייגרמולאבדן מידע 

להימחק במהלך  עשוי המידעשכן , מידע השמור במכשיריהיה עליך לדאוג לגיבוי ה, בטרם מסירת מכשיר לבדיקה או לתיקון .52.1

 ישאנלא  אנו. והורד את התוכן הנחוץ לך החשובים לך פרטי המידעאנא העתק את , אם מכשירך אינו מאפשר זאת. הבדיקה

 .או נזק שייגרם בגין זאת/באחריות כלשהי לכל אובדן ו

לדאוג להסרת כל  עליך. במכשירך בהם מאוחסן מידע אישי בעת בדיקת המכשיר ותיקונו ייתכן ויהיה צורך לגשת לאזורים .52.3

 .בטרם מסירתו לבדיקה, מידע רגיש השמור במכשיר

 

 שימוש באתר האינטרנט של החברה .21

. דכנו מעת לעתכפי שיעו ,כפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר (www.cellact.net)השימוש באתר האינטרנט של החברה  .13.5

 .תוכן לאתר תהא כפופה לתנאי השימוש באתר או העלאת/שימוש בתוכן ו, רכישת שירותי תוכן

או שדרוג אשר /ו כי התנאים הכלליים לקבלת שירותי רט״ן הנ״ל חלים ללא כל סייג בכל רכישה, למען הסר ספק יודגש .13.1

 .באמצעות האתר יבוצעו

 .שירות או בתנאי ההזמנה/בתיאור המוצר, ם לב בהדפסהבאחריות במקרה של טעות בתו ישאנלא אנו  .13.3

 

 שירות לקוחות .21

 .זהבצא תקלות וכיו תיקון, שדרוג, לרבות רכישה, שירות הלקוחות של החברה אמון על מתן מענה לפניות בתחומים שונים .15.5

 או *511:טלפון .13223, שפיים, חוצות שפיים, 111 .ד.ת: כתובת: אל שירות הלקוחות באחת מן הדרכים הבאות ניתן לפנות .15.1

 .www.cellact.net או באמצעות פניה מקוונת באתר האינטרנט info@cellact.net: דוא״ל 2738573-32

 . החברה מעת לעת באתרשיעודכנו המוגדרות ברישיון והמוקד הטלפוני מאויש בהתאם לשעות הפעילות  .15.3

יהיה  32-2738511או פקס   32-2738573פון מטלפון ברשת החברה או בטל* 511 -שמספרו , קד טלפוניומו ,מוקד פניות מקוון .15.8

 .בכל ימות השנה, הביאה להפסקה מוחלטת של שירותי רט״ן אובדן או תקלה ברשת אשר, זמין לקבלת פניות בנושא גניבה

, מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, קוחמספר ל: אחד או יותר מן הנתונים הבאיםתידרש לספק , לשם זיהוי הפונה .15.1

 (.אם קיימת)ספרות אחרונות של אמצעי התשלום או סיסמתך ברשת  8 שברשותך וכן מספר המכשיר

 אחראי לטיפול בתלונות הציבור ומנגנון יישוב סכסוכים .22

 בירור האחראי לתלונות הציבורל יועברו, בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות, נוחילוקי דעות שיתגלעו בינ .11.5

אין באמור לעיל בכדי . בכל מקום שתרגיש בכך צורך באפשרותך להגיש תלונה לאחראי תלונות הציבור, בנוסף. בחברתנו

 .פי הסכם זה-נו לממש זכויותינו עלאו לגרוע מסמכות/בפני בית המשפט המוסמך ו הענייןלהביא את  ממי מאיתנולמנוע 

http://(www.cellact.net)/
http://www.cellact./
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 :ת הציבור ניתן לבצע באמצעותפניות לאחראי לתלונו .11.1

 13223, שפיים, חוצות שפיים, 286. ד.ת: כתובת

 32-2738573מטלפון החברה או  *166: לפוןט

 info@cellact.net: דוא״ל

 ellact.netwww.cאו באמצעות פניה מקוונת באתר האינטרנט 

 

 שונות .13

( מכר רחוק בעסקתכגון , פיזית גם ללא חתימת)לתנאים ך או את אישור ךלרבות פלט מחשב המכיל את חתימת, נורישומי .13.5

 .ולנכונותם ךלאישורם על יד, יהוו ראיה לכאורה לקיום המסמכים

בהתאם להוראות  עפ״י הודעה בכתבתוקף אלא אם ייעשו י נבלא יהיו , הנחה או שינוי בתנאי הסכם זה, ארכה, שום ויתור .13.1

 .מסמך זה

אנו שומרים על ו, כויתור לא תחשב, בין על פי הוראות הסכם זה ובין על פי הדין, משימוש בזכות כלשהי כלפיך נוהימנעות .13.3

 .כלל זכויותינו בכל עניין כאמור

לא להרשות  וכן, ובין בחלקן בין במלואן, הנך מתחייב בזה שלא להמחות או להעביר לאחר את זכויותיך עפ״י הסכם זה .13.8

כי אנו נהיה , מובהר. בכתבו נו מראשאלא בהסכמת, בתמורה או שלא בתמורה, לאחר להשתמש במכשיר באופן קבוע

 .על פי הסכם זה מבלי צורך בקבלת הסכמתך נולהמחות את זכויותי םרשאי

או כל  ,יקרי פרטי התוכנית ביחס אלייךבהסכם זה ביחס לסלקט תקשורת ובעכתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט  .13.1

ידי -על הכתובתאת לעדכן תקשורת תהא רשאית סלקט מובהר כי  .אחרת עליה יודיע מי מהצדדים בכתב למשנהו כתובת

 .בחשבוניתשתימסר ודעה בהבאתר ושינוי הכתובת 

הודעת  .שליחתה מים מעתי 7הודעת צד למשנהו שתשלח בכתב בדואר רשום לכתובת דלעיל תחשב כאילו נתקבלה בתוך  .13.1

 .השינוי באתר וההודעה בחשבונית ימים מעת 7תחשב כאילו נתקבלה בתוך באתר והודעה בחשבונית תקשורת סלקט 

 

 דין ושיפוט .24

הסמכות . לבד הישראלי  הוא הדין, או הקשור להתקשרות/מך נלווה לו וועל כל מסשבינינו הדין החל על הסכם ההתקשרות  .18.5

באופן בלעדי לבתי המשפט  נתונה, שירותי החברה בחו״ל לענייןלרבות , הסכם והנובע ממנוהמקומית בכל הקשור ב

 .אביב-המוסמכים בתל

 

מחויבות לשמירה על פרטיותך  העצמ הרוא ,"(סלקטקבוצת : "להלןובמקובץ לעיל ו)מ "בע סלקט –לרבות חברת האם , סלקט תקשורת

אנו מעוניינים לייעל ולשפר את דרכי  ,מבית סלקטך ולהעניק לך שירותים ומוצרים מתוך רצון להמשי .ועל רמת השירות הגבוהה ביותר

, בחתימתך על הסכם זה הנך מסכים כי נעביר אליך מידע שיווקי. יצירת הקשר עמך בדבר משלוח הצעות ומידע אשר עשוי לעניין אותך

, וכן של גופים נוספים הקשורים לקבוצת סלקט סלקטוצת קבשל  הזמנות ומבצעים ומידע על שירותים ומוצרים, הצעות לרכישת מוצרים

 . אנא אשר באם אתה מסכים לקבל הצעות ומידע שיווקי .SMSאו ב /בפקס ו, לרבות בדואר אלקטרוני

 וכן  קבוצת סלקטמידע על שירותים ומוצרים של והזמנות ומבצעים , הצעות לרכישת מוצרים, מידע שיווקי אני מעוניין לקבל

 .SMSאו ב /בפקס ו, לרבות בדואר אלקטרוני, וספים הקשורים לקבוצת סלקטשל גופים נ

 איני מעוניין לקבל מידע שיווקי והצעות לרכישת מוצרים כאמור לעיל. 
 

: ל"בדוא :הנך רשאי להודיע לנו על אי רצונך להמשיך ולקבל מידע כאמור או מסוג מסוים בכל עת באחת הדרכים שלהלן, שתדע חשוב
 info@cellact.net13223, שפיים, חוצות שפיים ,111. ד.ת, מ"סלקט תקשורת בע: לכתובת 1127385-32: בפקס, 2738573-32: בטלפון. 
 

 . כי קראתי והבנתי את תנאי ההתקשרות, בחתימתי על הסכם זה, הריני מאשר

       
 חתימה  תאריך  תעודת זהות  שם ושם משפחה

       

    *אנו מאשרים ההזמנה
   

 תאריך  מ"בע סלקט תקשורת

 ועל מנת שנוכל להתחיל לספק לך את השירותים תיכנס לתוקףאישורנו להסכם נדרש על מנת שהעסקה בינינו , לתשומת ליבך.   
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