מבצע PayPal
עיקרי פרטי תוכנית
חברת גולן טלקום בע"מ ,ח.פ ( 51-453804-0להלן" גולן טלקום "או" החברה ")
מתכבדת בזאת להביא לידיעתך בתמצית את עיקרי תכנית ההתקשרות בינך לבין החברה ,
המפורטת בהרחבה בהמשך לטופס מקדים זה .תכנית ההתקשרות בינך ובין החברה כפופה
גם לתנאים המופיעים בטופס "תנאי התקשרות כלליים למתן שירותי רט"ן "ומהווה חלק בלתי
נפרד מן התכנית שלך.
•
•

•
•

•

תאריך ביצוע העסקה _____________ -
פרטי המנוי:
• שם פרטי ומשפחה  ____________ -חברה _________ -
ח.פ ____________ -
• מס' ת.ז __________ -
• מען ________________ -
• מס 'טלפון נשוא ההסכם ________ -
משך תקופת ההתחייבות ,ככל שקיימת-בגין מחזור החיוב השוטף בלבד.
תעריפי השירותים המבוקשים ע"י המנוי בהתאם לחבילה  /מבצע שאליו הצטרף
המנוי .מבצע  PayPalניתן בהצטרפות לכל אחת מהחבילות  /מבצעים שמוצעים ע"י
החברה.
מחיר השירות
שם השירות
*מחיר החבילה  /מבצע שאליה בחר
כל אחת מהחבילות /מבצעים המוצעות
המנוי להרשם
ע"י חברת גולן טלקום
0ש"ח
דמי טיפול ומשלוח חד פעמיים בהזמנת
 /SIMקו חדש
*תשלום מראש ) (pre-paidעבור מחזור החיוב השוטף
פירוט תשלומים קבועים-בגין מחזור החיוב השוטף בלבד
דגם ציוד הקצה  : “sim only” /רק סים.
מבצעים/הטבות/הנחות:

-

-

לקוח חדש ולקוח קיים אשר רוכש כרטיס  SIMחדש ובוחר כאמצעי התשלום עבור
שירותי החברה את  ,PayPalזכאי לעשות שימוש בכרטיס ה SIM -החדש שרכש
לחודש ראשון בחינם ובנוסף משלוח כרטיס ה SIM -הנרכש החדש יהיה ללא עלות
דמי טיפול ומשלוח ,הכל בהתאם ובכפוף לתקנון ההטבה.
מצטרף חדש  :מצטרף חדש שמצטרף לראשונה לחברה.
לקוח קיים  :לקוח קיים של החברה.
ההטבה הינה למשלמים באמצעות חשבון  PayPalבלבד.
ההטבה תחול על מצטרפים חדשים וקיימים כהגדרתם לעיל אשר יירשמו למבצע
באתר החברה www.golantelecom.co.il:בלבד החל מיום  81.6.81בשעה
.80:00
 המבצע יסתיים ב 47.70.03 -בשעה  00:77או בהגיע המצטרף ה00777 -אשר הפעיל את כרטיס ה SIM -החדש המוקדם מבין השניים.
 לקוח קיים אשר אינו רוכש כרטיס  SIMחדש יוכל ליהנות ממבצע  PayPalזהבתנאי שיבצע באתר החברה  www.golantelecom.co.ilהחלפת אמצעי

התשלום ל PayPal -ולאחר מכן ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של
החברה לקבלת המבצע והכל בכפוף לתשלום דמי מעבר בסך של .₪ 14

