עיקרי פרטי תוכנית
ח ברת גו לן ט ל קו ם ב ע"מ ,ח.פ ) 51-453804-0 .לה לן " :גו לן ט ל קו ם" או "ה חברה" ( מתכבדת בז את להבי א לידיעתך בת מצית את עי קרי ההת ק שרות בינך לבין ה חברה .תוכנית ההת ק שרות בינך לבין ה חברה
כפופה ג ם לתנ אי ם ה מופיעי ם ב טופ ס "תנ אי ם כ ל ליי ם ל מתן שירותי ר ט"ן" ו מהווה ח ל ק ב לתי נפרד מן התוכנית ש לך.
ת אריך:
ש ם ה מנוי :י שר א ל י שר א לי
ת.ז .ה מנוי5-5555555-6 :
מען ה מנוי :ת.ד ,111 .ת ל אביב
מ ס' ט לפון נו סף580000000 :
דו א"ל:
סו ג מנוי :פר טי

מספר/י הטלפון 058-1111111 :
 .1משך תקופת ההתחייבות ,ככל שקיימת  -ללא
 .2תעריפי השירותים המבוקשים על ידי המנוי –
שם השירות
חבילת Golan Telecom

מחיר השירות
 ₪ 99לחודש

החבי לה כו ל לת עד  4,000דקות,
בשיחו ת/מסרונים מישראל ליעדים
עד  4,000מסרונים ) (SMSליעדים בישראל בלבד  .לא כולל מספרי
ניידים ב לבד ,וג לי שה בנפח ,500GB
פרימיום .
במה לך מחזור חיוב.
מיד עם השק ת רש ת דור 5
ת תאפשר גלישה בדור  5בחבילה זו,
ללא תשלום נוסף **.
חבילת גלישה מתחדשת בעלות של
חבילות גלישה נוספות )בתוקף
 ₪ 3.90לכל  1GBעד  5חבילות
במחזור החיוב בלבד(
מתחדשות למחזור חיוב אחד.

עלות חבילה נוספת קבועה )לא
מתחדשת( בנפח  2GBבעלות חודשית
של  ₪ 6.90או  5GBבעלות חודשית
של **.₪ 9.90
עד  500דקות שיחה לחו"ל ליעדים כלול בחבילה
נבחרים***
חביל ת שירו תים בחו"ל במדינו ת לא כולל מספרי פרימיום בישראל
ובחו"ל.
נבחרו ת  .החבילה כולל ת עד
שירות זה ניתן רק ללקוחות
 2,500דקו ת שיחו ת נכנסו ת בחו"ל המשלמים את מחירה המלא של
החבילה )  99ש"ח( ,ואינם כלולים
ו/או שיחו ת יו צאו ת מחו"ל
לישראל ,עד  SMS 2,500יו צא בכל מבצע שהוא ביחס לחבילה זו.
****
מחו"ל לישראל SMS ,נכנס,
הזכאות לחבילת השירותים בחו"ל
תחל רק עם תחילת מחזור החיוב
וגלישה בנפח עד ) 10GBמ תוך
המלא הראשון שלאחר ההצטרפות.
ובחפיפה לחביל ת הגלישה של
המנוי בישראל(***** .
על אף האמור ,במהלך מח זור
החיוב הראשון המלא לאחר
הה צטרפו ת לחביל ת גולן טלקום
הכל כלול ,תכלול חביל ת
השירו תים בחו"ל עד  100דקו ת
שיחה נכנסו ת בחו"ל ו/או יו צאו ת
מחו"ל לישראל ,עד SMS 100
יו צא מחו"ל לישראלSMS ,
נכנס וגלישה בנפח של עד 2GB
)מ תוך ובחפיפה לחביל ת הגלישה
של המנוי בישראל( בלבד .
לני צול עד  45יום בשנה קלנדרי ת .
 60אג'
הודעת MMS
 1אג' ליעדים בישראל בלבד .לא כולל
 SMSלנייד )בחריגה מהחבילה(
מספרי פרימיום.
 ₪ 0.178ליעדים בישראל בלבד .לא
דקת שיחה )בחריגה מהחבילה(
כולל מספרי פרימיום.
דמי סים חד פעמיים בהפעלה בלבד  ₪ 19עבור כל כרטיס SIM
 ₪ 30עבור כל כרטיס SIM
דמי חיבור חד פעמיים בהפעלה
בל ב ד
) ₪ 0כלול בחבילה(
דמי מעבר חד פעמיים
דמי טיפול בהרשאה לחיוב חשבון ) ₪ 5חיוב אחד עבור כל הקווים תחת
חשבון המשלם המשולמים באותה
בנק )לא חל על כרטיסי אשראי(
הו"ק(
)למחזור חיוב(
) ₪ 0כלול בחבילה(
שירות תא קולי )למחזור חיוב(
דמי הקמת הרשאה לחיוב חשבון ) ₪ 15חיוב אחד עבור כל הקווים
תחת חשבון המשלם המשולמים
בנק )לא חל על כרטיסי
באותה הו"ק(
אשראי( )חד פעמי(
דמי חיוב בכרטיס אשראי זר )חד( ) ₪ 30חיוב אחד עבור כל הקווים
תחת חשבון המשלם המשולמים
פעמי
באותו כ"א זר(
) ₪ 0כלול בחבילה(
שיחה ממתינה ,שיחת ועידה(,
שיחה מזוהה ,החלפת מספר נייד,
חסימת/פתיחת זיהוי שיחה )חד
)פעמי
הה תקשרו ת תיכנס ל תוקף רק עם הפעל ת כרטיס הסים ,למעט דמי הסים שייגבו בכל מקרה בע ת ההרשמה .
** עם הגעה למגבל ת השימוש ביחס לאחד המרכיבים )שיחו ת ,הודעו ת  (SMSיחוייב המנוי לפי ה תעריף המפורט בטבלה עד ל תחיל ת מח זור החיוב הבא  .אורך שיחה מירבי 120 -
דקו ת.

שירו ת גלישה בדור  ,5כאשר שירו תים אלו יושקו על ידי גולן טלקום ,כפוף לאי זורי הכיסוי של רש ת דור  ,5לשימוש ב ציוד תומך על ידי המנוי וגרס ת תוכנה המאפשר ת גלישה בדור 5
ברש ת גולן טלקום.
ככל ורכש ת הגדל ת חביל ת הגלישה ,באופן חד-פעמי ,קבועה או מ תחדש ת – תוכל להמשיך ולגלוש עד למי צוי חביל)ו(ת הגלישה הנוספ)ו(ת ,בה תאם ל תנאי חביל ת הגלישה הנוספ ת .
עם מי צוי מלוא נפח הגלישה הכלול בחבילה ,ונפח הגלישה בחבילו ת הנוספו ת ,ככל ורכש ת ,תיחסם להמשך גלישה עד ל תחיל ת מח זור החיוב הבא .אינך מח ויב לרכ וש חביל ות
גלישה נ וס פ ות  .ב מידה ורכשת ,ת וכל לבטל ן בכל עת ,וככל והשי מ וש בה ן החל -תח ויב בא ו פ ן יחסי .תעריפי י תר השירו תים שאינם כלולים בחבילה מפורטים בא תר האינטרנט
של החברה בל ינק https://www.golantelecom.co.il/rates
***במידה והינך משוייך ומחייג באמ צעו ת גולן טלקום בינלאומי ) .(016חיוג באמ צעו ת מפעיל בינלאומי אחר או שיוך למפעיל בינלאומי אחר וחיוג באמ צעו ת  016אינם כלולים
בחבילה ויחוייבו בנפרד.
יעדים נייחים :אוסטריה ,אוסטרליה ,אורוגוואי ,איטליה ,אירלנד ,אסטוניה ,ארגנטינה ,אר צו ת הברי ת ,בולגריה ,בלגיה ,בר זיל ,בריטניה ,גרמניה ,דנמרק ,דרום
אפריקה ,הוואי ,הולנד ,הונגריה ,הונג קונג ,וו תיקן ,ונ צאולה ,טורקיה ,טיוואן ,יוון ,יפן ,לוקסמבורג ,לטביה ,ליטא ,מל זיה ,מלטה ,מקסיקו ,נורבגיה ,ניו זילנד ,ספרד ,סין ,סינגפור,
סלובניה ,סלובקיה ,סן מרינו ,פורטוגל ,פולין ,פורטו ריקו ,פקיסטן ,צ'ילה ,צ'כיה ,צרפ ת ,קוריאה )דרום( ,ק זחסטן ,קנדה ,קפריסין )דרום( ,קרואטיה ,רומניה ,רוסיה ,שוודיה ,שוויץ,
תאילנד .יעדים ניידים :ארה"ב וקנדה.
תעריפי השיחו ת למדינו ת הכלולו ת בחבילה לאחר מי צוי מכס ת הדקו ת מפורטי ם בא תר האינטרנט של החברה בלינק https://www.golantelecom.co.il/sites/default/files/media-
files/tariffs_ILD_he_IL.pdf_14.12.21.pdf

-

****מנוי קיים הנמ צא תח ת תכני ת אחר ת )כגון "חביל ת  ("16.80רשאי לבקש ל צרוך גם שירו ת זה ,בכפוף למעבר ל תשלום מחירה המלא של החבילה ,ללא מב צע  .על אף האמור
בהסכם ,המנוי רשאי לבקש להוסיף שירו ת זה הן ב תחיל ת מח זור החיוב הבא ,או רטרואקטיבי ת ב תחיל ת מח זור החיוב הנוכחי  .בגין מעבר ב תחיל ת מח זור החיוב הבא תחויב ב תשלום
מחירה המלא של החבילה החל מ תחיל ת מח זור החיוב הבא  .מעבר רטרואקטיבי יחויב במחירה המלא של החבילה ,גם עבור מח זור החיוב הנוכחי ,ללא תלו ת במועד המעבר ,ו תנאי
שירו ת זה יחולו רטרואקטיבי ת על או תו מח זור חיוב.
*****לני צול במדינו ת המפורטו ת בא תר האינטרנט של החברה )  (www.golantelecom.co.ilבע ת השימוש ,וכפי ש ת תעדכנה מע ת לע ת לפי שיקול דע ת החברה  .שיחו ת או מסרונים
ליעד שאינו ישראל ,לרבו ת שיחה או מסרונים ליעד אחר במדינ ת השהו ת ,אינם כלולים בחבילה ויחוייבו בה תאם ל תעריפי החברה שיהיו ב תוקף באו תה ע ת  .שיחו ת ומסרונים מחו"ל
למספרי פרימיום בישראל או בחו"ל יחוייבו בה תאם ל תעריפי המפעיל המקומי בחו"ל דרכו בו צעה השיחה  .לאחר ני צול מלוא נפח הגלישה בחו"ל הכלול בחבילה ייחסם מכשירך
לגלישה בחו"ל  .אם בר צונך להמשיך ולגלוש -באפשרו תך לרכוש חביל ת גלישה ,ככול ש תו צע ע"י החברה באו תה ע ת  .חביל ת השירו תים בחו"ל ני תנ ת לני צול עד  45יום בשנה קלנדרי ת,
כאשר יום משמעו שימוש בחבילה זו במהלך יום או חלקו ,לפי שעון ישראל ,בין  00:00ועד לשעה  23:59שלאחר מכן .לאחר  45יום יחולו עליך תעריפי החברה באו תה ע ת ,אך
באפשרו תך לרכוש חביל ת שיחו ת ,ככל ש זו תו צע על ידי החברה באו תה ע ת.
 .3פירוט תשלומים קבועים – בגין מחזור החיוב השוטף בלבד
 .4דגם ציוד הקצה" / only sim" :רק סים.
אופן ביצוע ההת ק שרות :אינ טרנ ט
אני ה ח"מ,י שר א ל י שר א לי )ת.ז ,(5-5555555-6 :מצהיר ו מ א שר בזה כי קר אתי את טופ ס עי קרי פר טי התכנית וכי ה טופ ס נ מ סר לידי בעת ההת ק שרות ע ם ה חברה.
חתי מת נצי ג גו לן ט ל קו ם] :רי שו ם עצ מי ב אינ טרנ ט[
חתי מת ה ל קו ח:

ג ו לן ט לק ום בע"מ ח.פ 51-453804-0 .ת.ד 2058 .ת ל אב יב -יפ ו 61020
פקס 072-2220058 :
ת ל ונ ות הצ יב ור g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il :

1-800-016-058 *0058
www.g o lanteleco m.co .il

Go lan Teleco m Ltd. P.O.B 2058 Tel Aviv-Jaffa 61020
Fax: 072-2220058
Co rrespo ndence to Custo mers Co mplaints: g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il

