מבצע "חבר מביא חבר "4102
מבצע חבר מביא חבר  -הגדרה
כל מנוי קיים בגולן (להלן הממליץ) אשר מביא חבר שירכוש מנוי חדש בגולן טלקום יזכה להטבה בהתאם ובכפוף
לתנאי המבצע המפורטים להלן:
תקופת המבצע :
המבצע יחול החל מה 61/2/2/61-בשעה  6/://ועד ה 1/06/2014 -בשעה .62://
על אף האמור לעיל ,גולן טלקום רשאית להפסיק את המבצע ללא הודעה מוקדמת ובכל עת .הפסקת המבצע משמעה כי
לא ניתן עוד לקבל הטבה בגין המלצת חבר כאמור במבצע זה .מי שרכש את כרטיס הסים אך טרם הספיק להפעילו
רשאי להיכלל במבצע בתנאי כי הפעיל את כרטיס הסים עד ליום  07/06/2014בשעה .62://
הממליץ – הגדרה לצורך מבצע זה :
אדם אשר התקיימו לגביו כל התנאים שלהלן :
כל אדם שנמנה עם מנוייה של גולן טלקום.
כרטיס ה SIM-שלו הופעל בפועל בעת ההרשמה של החבר החדש.
הוא עמד בתנאי ההתקשרות עם גולן טלקום.
חשבונו אינו ביתרת חובה.
לא ייחשב כממליץ:
אדם אשר במסגרת תפקידו ,בין בעקיפין ובין במישרין ,עוסק במכירת כרטיסי  SIMשל גולן טלקום ואמור להיות
מתוגמל בגין כך (לרבות משווקים ו/או עובדי החברה בתחום המכירות) ,לא יוכל להיחשב כממליץ ע"פ מבצע זה.
החבר:
ייחשב לחבר לצורך מבצע זה כל אדם אשר המליץ עליו הממליץ ושיתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן:
הוא רוכש במהלך תקופת המבצע כרטיס  SIMחדש בגולן טלקום ב"חבילת גולן טלקום" ללא הגבלה או
"חבילת  " ₪ 9.99בין אם כמספר חדש ובין אם כמספר מנויד ממפעיל אחר.
מפעיל את כרטיס ה SIM -החדש בפועל בין התאריכים  61/2/2/61בשעה  6/://ועד ליום 7/06/2014
בשעה .62://
הוא עמד בתנאי ההתקשרות עם גולן טלקום.
אין חשבונו בגולן טלקום ביתרת חובה.

הוא המשיך להיות חבר בגולן טלקום עד ליום  56/6/2/63פרטי זהותו נכונים ואמצעי התשלום שלו כובדו
עד למחזור חיוב של פברואר  2/63כולל.
בעת ההרשמה באתר חברת גולן טלקום ,מסר את פרטי הממליץ באתר גולן טלקום בשדה המיועד לכך.
הודעת המלצה:
הודעת ההמלצה של חבר כאמור במבצע זה תעשה באופן הבא בלבד  :בעת הליך רכישת כרטיס ה SIM-החדש ישירות
באתר גולן טלקום בלבד  www.golantelecom.co.ilירשום הלקוח החדש את מספר הטלפון הנייד ואת מספר הזהות
של הממליץ בגולן טלקום בשדה המיועד לכך בתהליך ההרשמה.
שדה הרשמה למילוי פרטי ממליץ מופיע אך ורק בתהליך ההרשמה הישיר באתר גולן טלקום
.www.golantelecom.co.il
לא יחול המבצע על ממליץ לאדם שרוכש את כרטיס הסים החדש באמצעות משווק או איש מכירות של או מטעם גולן
טלקום או בכל דרך עקיפה אחרת.
אי רישום מספר הטלפון הנייד של הממליץ ו/או מספר הזהות הנכון של הממליץ בעת ההרשמה באתר החברה ,לא יזכה
את הממליץ בהטבה כלשהי.
הודעת ההמלצה תיכנס לתוקף עם התקיימות התנאים המפורטים בתקנון זה.
המלצה שלא תעמוד בתנאי המבצע תיפסל.
ההטבה:
להטבה זכאי הממליץ בלבד.
הממליץ זכאי להטבה בסכום חד פעמי של  ₪ 63/עבור המלצה ורכישת חבילת "גולן טלקום" ללא הגבלה ע"י החבר
ובסכום של  ₪ 63עבור המלצה ורכישת חבילת " "₪ 9.99או רכישת "מבצע חג"  ₪ 53לחודש ע"י החבר.
התשלום בגין ההטבה יישלח באמצעות צ'ק בדואר ישראל (רגיל) ע"פ כתובת הממליץ כפי שרשם אותה החבר באתר
גולן טלקום בעת ההרשמה .משלוח הצ'ק יתבצע עד ליום .56/5/2/63
תנאים נוספים:
המבצע יחול על אדם בתנאי שפרטי זהותו נכונים .לא חלה התחייבות כלשהיא על גולן טלקום לקבל לקוח שחשבונו
בגולן טלקום ביתרת חובה.
בדיקת הזכאות להטבה וחישובה תעשה ביום  6/2/2/63ובמידה והחבר עבר מחבילת "גולן טלקום" ללא הגבלה
לחבילת "  "₪ 9.99עד ליום  ,56/6/2/63ההטבה תחושב כאילו ההמלצה היתה לחבילת  9.99ש"ח.
חבר אשר עבר מ"חבילת  9.99ש"ח" לחבילת "גולן טלקום" ללא הגבלה החל מיום  21/6//2/61ואילך ייחשב לעניין
ההטבה כחבר שרכש "חבילת  9.99ש"ח" לכל דבר ועניין.
לא תשמע כל טענה כנגד גולן טלקום במקרה והממליץ ו/או החבר לא מילאו את כל תנאי המבצע ובשל כך לא קמה
לממליץ הזכות להטבה ע"פ מבצע זה.

