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 התכנית פרטי ריקעי
מתכבדת בזאת להביא ״החברה״( או ״סלקט תקשורת״ )להלן:  514737881חברת סלקט תקשורת בע״מ, ח.פ. 

 שבינינוההתקשרות  לתשומת ליבך, כלל תנאיבינך לבין החברה,  עיקרי תכנית ההתקשרותלידיעתך בתמצית את 
 מהווה חלק בלתי נפרד מן התכנית שלך.ה ""תנאי התקשרות כלליים למתן שירותי רט"ן מפורטים בהסכם שכותרתו

 

  ________ - ]בהתקשרות בנוכחות נציג[ ההתקשרותפרטי נציג החברה שביצע את  .1

 

  _________________ -תאריך ביצוע העסקה  .2

 

 פרטי המנוי: .3

 / ח.פ.: _____________מס׳ ת.ז.: ___________שם פרטי ומשפחה א.

 מייל: ____________________________ ב.

  ________________________ -מען  ג.

  __________________ -מס׳ הטלפון נשוא ההסכם  ד.

 טלפון מספר גם למסור באפשרותךנדרש למסור כתובת מייל שתשמש לעדכונים שונים. , ליבך לתשומת

 ניצול על התראות, למשל. בשירות הקשורות שונות התראות למשלוח ת סלקט תקשורתא שישמש נוסף

 הפרטים יעודכנו מטה.. גלישה חבילת

 

 אין התחייבות –. משך תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת 4

 
השוטף החיוב מחזור עבור  * תשלום  

 מסרונים 5,000-ו דקות 3,000 עד בשימוש* 

 אג' להודעה, כולל מע"מ 9אג' לכל יעד בארץ, עלות הודעה  19מעבר למכסה * עלות דקת שיחה 

 

 SIMש"ח לחודש וכן דמי טיפול עבור  54חבילת הכל כלול במחיר  –תעריפי השירותים המבוקשים על ידי המנוי . 5
 ש"ח באופן חד פעמי. 45במחיר 

 בגין מחזור החיוב השוטף בלבד.  -פירוט תשלומים קבועים . 6

 .(" / רק סיםsim only")דגם ציוד הקצה: ללא מכשיר . 7

 . סוג המנוי: מנוי פרטי8

 . פירוט הטבות: אין9

( הינה בנוסף לעלות החודשית של 1902, 1901, 1900עלות שימוש בשירותי פרימיום )שיחות לקווי . 10
 החבילה. 

 . תעריפי שיחות מהארץ לחו"ל נקבעים על ידי המפעיל הבינלאומי שבאמצעותו מתבצעות השיחות. עלות11
 של החבילה.  תהשיחות לחו"ל הינן בנוסף לעלות החודשי

 

 

 שם השירות מחיר השירות
לחודש * ₪ 54  חבילת הכל כלול 

 ללא הגבלה SMSהחבילה כוללת דקות,  

 .G3בהיקף וגלישה  

 נחסמת הגלישה -המכסה מעל   

 (SIM)עבור  דמי טיפול ומשלוח חד פעמיים  ₪ 45
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 הצהרה

 

, מצהיר ומאשר בזה כי  __________________ , נושא/ת ת.ז. / ח.פ. מס׳ _________________ אני/אנו הח״מ,
 קראתי

 הטופס נמסר לידי בעת ביצוע ההתקשרות עם החברה. תוכנו ברור ומובן לי וכי כי ,את טופס עיקרי פרטי התכנית
 

 :אופן ההתקשרות
 
 בנוכחות נציג 
 עסקה טלפונית 
 באמצעות האינטרנט 

 
 :סוג המנוי

 
 מנוי פרטי 
 מנוי עסקי 
 )מנוי עסקי מפוצל )לא רלוונטי למנויי סלקט תקשורת 
 

 , תאריך כניסת התוכנית לתוקף: ____________במעבר בין תוכניות
 

 דמי מעבר בין תוכניות: ללא תשלום נוסף
 

 __@____________מייל המנוי:   ________
 

 טלפון נוסף ליצירת קשר/ להודעות בקשר למנוי: ____________
 

 
 

_________ 

 חתימת המנוי

 פרטי נציג סלקט תקשורת בע״מ

 : _________ החברה נציג של ומשפחה פרטי שם
 _________ חתימת הנציג:
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 טופס התחייבות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי

 

 

 

 

 

 

 

"(, הלקוחופרטי התאגיד שאני מורשה חתימה בו רשומים לעיל )להלן: "אני, הח"מ, שפרטיי  .א

"( הרשאה קבועה לחייב תקשורת סלקט)להלן: " בע"מתקשורת סלקט מעניק בזאת לחברת 

את חשבון הלקוח הנ"ל, באמצעות כרטיס האשראי שלי אשר פרטיו מצוינים להלן, בסכומים 

 יוד ולשירותים שיינתנו לו על ידי סלקטאותם הלקוח חב או יחוב כלפיכם בעתיד בקשר לצ

 מעת לעת.    תקשורת , כפי שאלו ישתקפו ברישומי סלקט תקשורת

 באמצעות מתן הודעות לחברת האשראי. תקשורת החיובים הנ"ל יבוצעו על ידי סלקט  .ב

ידוע לי כי התחייבות זו כוללת הרשאה לחיוב חשבוני באמצעות כרטיס האשראי שלי גם בקשר  .ג

 ושירותים שיוזמנו על ידי הלקוח לאחר מועד חתימתי על הרשאה זו.לציוד 

אני מתחייב כי במידה והפסקת החיוב באמצעות כרטיס האשראי תעשה בניגוד למתחייב מכח  .ד

, אדאג באופן תקשורת הדין ו/או תעשה בטרם ביצוע תשלום מלוא התשלומים המגיעים לסלקט

תקשורת , שאם לא כן, תהיה סלקט תקשורת לקטאישי לביצוע תשלום כל יתרת החוב המגיע לס

 רשאית לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים המגיעים לה.

 תחייב את חשבוני כאמור כל עוד לא תהיה מניעה חוקית, או אחרת, לעשות כן. תקשורת סלקט  .ה

אשראי שמספרו נקוב אני מתחייב להודיעכם על כל ביטול ו/או שינוי ו/או החלפה של כרטיס ה .ו

לעיל. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר כרטיס אחר, כחלופה 

 לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.

 

 חתימת הלקוח + חותמת )אם תאגיד(  תאריך

  

 (בעל כרטיס האשראי - פרטי הלקוח )משלם החשבון

 שם הלקוח __________________    מס' ת.ז./ ח"פ/ עוסק מורשה _______________

 כתובת הלקוח ___________________________________________________

 תפקיד ________ מס' טלפון בעבודה _____________ מס' טלפון נייד ____________

 ____________  על כרטיס האשראי_____ מס' ת.ז. של ב_שם בעל כרטיס האשראי _____

 

 פרטי כרטיס האשראי

 :  ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס / אחר: ____________________סוג )סמן בעיגול(

 : ___________________  מספר הכרטיס

 : ____/____תוקף הכרטיס
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