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4-28M012 מספר עסקה:מתוך1עמודטופס

מספר פקס להחזרה:

ויתור על סודיות

הטפסים מיועדים לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הוא למען פשטות הדברים בלבד.

לכבוד

מספר לקוח  

פרטי הלקוח

חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר")

מספר הזהות/   
ח"פ 

שם המשפחה 
ופרטי /

שם חברה 

מספר  
 012mobile  

Default Text
Default Text

_

אני הח"מ ____________________________, מבקש בזאת (סמן את המבוקש):

_     העתק חשבונית       פירוט שיחות               סיסמאות ליוזרים/תיבות דוא"ל

_     אחר (פרט)_____________________________________________________________________________________

_     לחודשים_______________________________ לגבי מספר לקוח ____________________________________________

_     לפקס המעודכן במנוי אנשי הקשר

_     לכתובת דואר המעודכנת במנוי אנשי הקשר

_     לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת במנוי

_
אני, החתום מטה, _____________, מאשר בזאת לפרטנר החל ממועד כתב זה ועד למועד מסירת הודעה

אחרת מטעמי, לשלוח אלי העתק חשבון/פירוט שיחות/העתק הסכם התקשרות/ סיסמאות ליוזרים/ תיבות דוא"ל
או/ו כל מסמך אחר הנוגע להתקשרותי עם פרטנר, קיימת או עתידית, למספר פקסימליה או לכתובת דואר

אלקטרוני כפי שמעודכנת במנוי (במקרה של תאגיד לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת במנוי ככתובת איש
הקשר מטעם התאגיד).

_
ידוע לי כי פרטנר נוהגת לשלוח לי את המסמכים המבוקשים באמצעות הדואר לכתובת שנמסרה על-ידי

לפרטנר וכפי שמופיעה ברישומיה, וכי אם תסכים לשלוח אליי את המסמכים המבוקשים באמצעות דואר אלקטרוני
ו/או למסור לי טלפונית פירוט שיחות האמור לעיל, יהיה זה אך ורק בכפוף לויתור מצדי על כל טענה ותביעה לעניין

זה.
_

אני מוותר בזאת על כל טענה ותביעה הקשורה למשלוח המידע הכלול במסמכים המבוקשים באמצעות
פקסימיליה ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או למסירה טלפונית של המידע כאמור לעיל, וזאת אף אם מדובר

בנזק כתוצאה מרשלנות פרטנר או רשלנות מי מעובדיה.
_

ידוע לי כי מסמכים אלו ו/או המידע שיימסר, עשויים לכלול פרטים אישיים שנמסרו על-ידי, לפיכך ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל לא אבוא אל פרטנר ו/או אל עובדיה בכל תביעה או טענה בגין פגיעה בזכות הפרטיות
שלי אשר עלולה להיגרם עקב משלוח מסמכים אלו באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני  ו/או עקב

מסירה של המידע כאמור לעיל, על כל הכרוך בכך.
_

בקשת הלקוח:

`sig,rl=2`(אם תאגיד) חתימת הלקוח + חותמת
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