Registration Form to Golan Telecom
Upon receiving the form a Golan Telecom representative
will contact you to complete the subscription process.
The form can be sent via fax to 072-2220058
or via post mail to:
P.O. Box 2058, Tel Aviv - Jaffa 61020

To call back by phone

טופס הצטרפות לגולן טלקום
עם קבלת הטופס נציג של גולן טלקום ייצור עמך
.קשר להשלמת תהליך ההצטרפות
072-2220058 ניתן לשלוח הטופס לפקס שמספרו
:או בדואר לכתובתנו
61020 יפו- תל אביב2058 ד.גולן טלקום בע"מ ת

מספר טלפון לחזרה

בחירת מספר

Number Selection
New Number
or
Retain Existing Number

“Kosher Number”

בחירת מספר חדש
או
שמירת מספר קיים

"קו "כשר

פרטי לקוח

Customer’s Details
Male

Female
First Name

שם פרטי

Last Name

שם משפחה

Email
ID Num.

אישה

Passport Num.

Company name
Company ID

גבר

דואר אלקטרוני
דרכון

שם חברה
פ.ח

מספר ת"ז

שפת שירות

Preferred language
العربية

Pусский

Français

Español

English

עברית

כתובת

Address
ד.ת/ רחוב

Street / POB
Building No.
Apartment No.
City
Zip Code (7 digits)

מספר בית
מספר דירה
ישוב
) ספרות7( מיקוד

פרטי הזמנה

Order details
SIM type

Regular (micro)
Nano (for iPhone 5)

Delivery type

Regular mail (49 NIS)
Express delivery via UPS (99 NIS)

)רגיל (מיקרו

SIM סוג

)5 ננו (לאיפון
)₪ 49( דואר רגיל
)₪ 99( UPS שליח אקספרס

סוג משלוח

פרטים נוספים

Additional information

בחירת מפעיל בינלאומי

International Carrier

 גולן טלקום בינלאומי016

016 Golan Telecom Intl’
*Other International Carrier at his rate

*בחירת מפעיל בינלאומי ע"פ התעריף שלו

012

012

013

013

014

014

015

015

018

018

019

019

*You have selected a different operator (not offering
Golan Telecom's tariffs) to provide you with the
international long distance services.
Please note: The international long distance tariffs are
determined by the service provider you had selected
and Golan Telecom is not responsible for these rates.
Furthermore, you will not be able to enjoy the
unlimited calls to 55 countries which are included in
the Golan Telecom Unlimited NIS99 Plan.

Internet Service

open

closed

I read and I accept the subscription agreement and I
Conform payment per sim card for shipping and
handling for mobile phone or car phone(49 nis or 99
nis as chosen).
I hereby declare that I am over the age of 18

*בחרת במפעיל אחר (שאינו בתעריפי גולן טלקום) לספק
.את שירות השיחות הבינלאומיות
 תעריפי השיחות הבינלאומיות נקבעים על ידי:שים לב
.הספק שבחרת וגולן טלקום איננה אחראית לתעריפים אלו
 היעדים55-כמו כן לא תוכל להינות משיחות ללא הגבלה ל
₪ 99 " בחבילת "גולן טלקום

חסום

פתוח

גלישה

קראתי ואני מסכים להסכם ההתקשרות (כפי שמופיע באתר
 כמו כן אני מאשר תשלום דמי טיפול ומשלוח,)גולן טלקום
 בהתאם לבחירה בסוג₪49  או₪ 99( SIM עבור כל כרטיס
.)המשלוח
18 הנני מצהיר כי אני מעל גיל

