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ברוך הבא

אנו מאמינים שמגיע לך לקבל את השירות הטוב ביותר
לשירות לקוחות Talk 012 חייג חינם ממכשירך 678*.

ניתן לחייג ממכשיר ה-Talk 012 ומכל טלפון אחר גם ל 1-800-054-056 שיחת חינם,
או להיכנס לאתר 

שעות פעילות המוקד
ימים א'-ה' בין השעות 8:30-21:00

ביום ו' בין השעות 8:30-13:00

תמיד לשירותך

למידע נוסף על מגוון כרטיסי טעינה, חבילות גלישה, חבילות תוכן ושירותים 
 012 Talk-נוספים, היכנס לאתר  או חייג חינם ממכשיר ה

שלך ל-678*

תוכנית Talk 012 מאפשרת לך לשלם מראש וליהנות 
ממגוון השירותים של רשת Partner, ללא התחייבות, 

ללא דמי מנוי ועם שליטה מלאה בהוצאות.

הפעלת הקו ובחירת שפת המערכת הקולית
ˆ חייג 678* ממכשירך

ˆ בחר את השפה המבוקשת:
   )1( עברית )2( רוסית )3( ערבית )4( אנגלית

ˆ  הקש על # אם ברצונך להגדיר את השפה שבחרת 
כשפה קבועה

תא קולי
ˆ במידה וברצונך ליהנות משירות תא קולי, יש לחייג

  למוקד שירות הלקוחות 678*
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012 Talk-טעינת חשבון ישירות באמצעות מכשיר ה
ˆ על גב כרטיס הטעינה שרכשת תמצא פס גירוד

ˆ גרד אותו ומצא קוד סודי בן 13 ספרות
ˆ הקש כוכבית 678 כוכבית )*678*(

ˆ הזן את ספרות הקוד הסודי המצוינות על גב כרטיס
  הטעינה שרכשת

send-לסיום הקש סולמית )#( ו ˆ
ˆ בסיום— תקבל הודעה על צג המכשיר, כי חשבונך

   הוטען בהצלחה
ˆ ההודעה שתתקבל למכשירך הינה בשפה האנגלית

ˆ השירות נתמך בשפה האנגלית
ˆ במקרה בו כמות התווים גדולה מהרגיל, תוצג ההודעה:

   "להמשך הקש השב < 1 < שלח"

טעינת חשבון באמצעות המערכת קולית
ˆ על גב כרטיס הטעינה שרכשת תמצא פס גרוד

ˆ גרד אותו ומצא קוד סודי בן 13 ספרות
ˆ חייג ממכשירך 678* או חייג ל 1-800-054-056 והמתן

  למענה הקולי
ˆ בסיום התהליך תקבל הודעה כי חשבונך הוטען

   בהצלחה

012 Talk-בירור יתרת חשבון באמצעות מכשיר ה
 ˆ הקש 678#* ולאחר מכן לחץ על מקש החיוג

ˆ בתוך מספר שניות תופיע היתרה על הצג תחת 
   הכותרת "יתרתך היא"

ˆ השירות נתמך בשפה האנגלית
ˆ במקרה בו כמות התווים גדולה מהרגיל, תוצג ההודעה:

   "להמשך הקש השב < 1 < שלח"

בירור יתרת חשבון באמצעות המערכת קולית
ˆ חייג למספר 678* או 1-800-054-056
ˆ הקש את הספרה 1 ושמע את היתרה

תנאי השימוש טעינה ובירור יתרת חשבון

זהו הסכם בינך לבין חברת פרטנר תקשורת בע"מ, 
מפעילת רשת Partner בישראל.

על מנת שתוכל לעשות שימוש בקו ה-Talk 012, עליך 
לדאוג כי תישאר יתרת חשבון בקו ה-Talk 012 שלך. 
אם רכשת כרטיס טעינה Talk 012 עליך לקרוא את 

התנאים המופיעים על כרטיס הטעינה. שים לב לתאריכי 
התפוגה המצוינים עליו.

כל טעינת חשבון ה-Talk 012 שלך כוללת עמלת הפצה 
כפי שתיקבע על-ידי חברת פרטנר מעת לעת.

למרות המאמצים שאנו עושים כדי לתת כיסוי נרחב, 
השירותים שלנו זמינים אך ורק באזורים ובמקומות בהם 

קיימת תשתית מתאימה )כמו אנטנות ותחנות בסיס( שלנו 
ושל מפעילים אחרים.

יש מקומות בהם אין כיסוי )בכלל, או בטכנולוגיה מסוימת(, 
ומסיבות שונות ייתכן גם שלא נוכל להמשיך ולספק 
שירותים באזורים בהם אפשר לספק שירותים בזמן 

שהתקשרנו בהסכם זה.
לא כל השירותים שלנו זמינים באמצעות כל ציוד קצה. 

כמו כן, לא כל השירותים זמינים גם בשיחות לרשתות 
אחרות או לחו"ל.

עלולות להיות הפרעות לשירות בין השאר בגלל חסימות, 
תנאים גיאוגרפיים, מזג אוויר, הפרעות רדיו, תקלות )גם 

ברשתות של גורמים אחרים אליהן מחוברת הרשת(, 
תחזוקה, רישוי, ענייני ביטחון ובטיחות והפסקות חשמל.

דבר זה עלול להשפיע לרעה על יכולת התקשורת.

אנו נהיה רשאים לנתק את מכשירך אם יתברר כי הוא 
גורם להפרעות. הכרטיס החכם sim שייך לחברת פרטנר 
והוא מושאל לך לתקופה מוגבלת. אנו רשאים לתכנת את 

הכרטיס החכם גם כאשר הוא בידך. בתעריפים עשויים 
לחול שינויים מעת לעת, על-פי שיקול דעתנו, על-פי 

הוראות הרישיון או על-פי דין.

חשוב ˆ אסור לבצע שינויים בכרטיס החכם ˆ אסור 
להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או באופן 

הגורם מטרדים או הפרעות ˆ אסור לפעול בדרך שעלולה 
לגרום להפרעות לרשת.

הפרת הוראות אלו עלולה לגרום לניתוקך מהרשת. אין 
 .sim-אפשרות לבקש חסימת המכשיר או כרטיס ה

במקרה אובדן או גניבה של מכשיר או של הכרטיס החכם, 
אינך זכאי לקבל מכשיר אחר או כרטיס חכם חלופי. כמו 

כן לא יינתן החזר או זיכוי עבור הסכום שנטען בחשבון. 

שירותי הטעינה ובירור יתרת  חשבון אינם כרוכים בתשלום



השימוש בשירותי גלישה ותוכן מותנה בקיום יתרה 
מינימאלית של ₪5 בחשבון ה-Talk 012 הראשי.
קידומת של מספר טלפון לא מציינת בהכרח את 

מפעיל התקשורת שאליו מחובר מנוי. כאשר תחייג אל 
מנוי שקידומת מספרו היא 054 ועבר לרשת אחרת עם 
המספר, אם חל תעריף השלמה — יישמע צליל אזהרה 

שהשיחה עוברת לרשת אחרת.
לא יישמע צליל אזהרה אם חייגת למנוי שקידומת מספרו 

אינה 054, או אם ביקשת להפסיק לשמוע את צליל 
האזהרה. לא יישמע צליל אזהרה בשירותים שאינם 

.sms שיחה, כמו
אפשר לברר באיזו רשת נמצא מנוי מסוים באמצעות 

אתר האינטרנט שלנו, בשירות מענה קולי במספר 2121*, 
או באמצעות שליחת sms עם המספר המבוקש אל 

המספר 998. בעת ניוד מספרך לרשת אחרת, לא תישמר 
לך יתרת הסכום שהייתה בחשבונך.

מספר ה-Talk 012 שלך
 .sim-מספרך מופיע על המדבקה שעל גבי כרטיס ה
אנו נהיה רשאים, בכל עת, להחליף את מספר הטלפון 
שהוקצה לך מטעמים טכניים. בכל מקרה של ניתוקך 

מהרשת, מכל סיבה שהיא, אנו נהיה רשאים להקצות את
המספר לאחר.

חשוב — הגבלת אחריות
א. פרטנר, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא יישאו 

באחריות נזיקית או חוזית לכל נזק, חוץ מנזק ישיר שנגרם 
עקב הגבלת השירותים או הפסקתם, ונזק הנובע מפעולה 

מכוונת או מרשלנות חמורה של פרטנר, עובדיה או 
הבאים מטעמה.

ב.  למרות הסעיף הקודם, פרטנר, עובדיה, וכל הבאים 
מטעמה לא יישאו באחריות במקום שחל פטור לגבי 

אחריות מכוח סעיף 41 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב — 1982 )פטור זה חל על: נזק שנגרם עקב אי 

אספקת השירותים, השהייתם, הגבלתם, או הפסקתם, 
כתוצאה מפעולות מכוונות שלנו שדרושות לשם ביצוע 

פעולת בזק או מתן שירות בזק: ונזק שנגרם עקב טעות 
במתן שירות בזק, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, 
אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מסר 
בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים 

או בפרסום אחר שלנו, אלא אם הנזק נגרם ברשלנות 
חמורה(, או במקום שבו נגרם הנזק עקב הפעלת 

אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור 
ההונאה והפסקתה.

ג.  כמו-כן פרטנר, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו 
בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מנסיבות מעבר 
לשליטתנו, ובכלל זאת כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות 
חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות 

סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או 
מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו 

על-ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת 
שאין בהן כדי חריגה מתנאי הרישיון, מגבלות צבאיות או 

ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות 
שאינן בשליטתה של פרטנר, הכל כפוף לכך שהמקרים 
האמורים אינם בשליטתנו ושעל-אף מאמצינו הסבירים 

 אין באפשרותנו לעמוד בהתחייבויותינו.
תנאי השימוש המפורטים לעיל כפופים להוראות הרישיון 

שחברת פרטנר קיבלה ממשרד התקשורת ולהוראות כל 
דין. הוראות אלו חלות על כל מי שמשתמש במכשירך, 

ובאחריותך ליידע אותו על-כך.
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קיימים מצבים בהם עלינו לספק מידע הכולל את מספר 

הטלפון שלך ואת מקומך )ובכלל זה מחוץ לישראל(. 
מספר הטלפון שלך יזוהה בכל sms שתשלח.

אם הפעלת חסימה ממכשירך, המנוי מקבל השיחה לא 
יוכל לראות את מספרך, אבל חברות תקשורת, מוקדי 

שירות ושירותי חירום יוכלו לראות את מספרך בכל מקרה. 
אם לא תקבל ולא תעשה שימוש בשירותים שלנו, במשך 
שנה או יותר, אנו נהיה רשאים להפסיק באופן מוחלט את 

מתן השירות )"ניתוק"(, לאחר שניתן לך הודעה מוקדמת 
של 30 ימי עבודה, אשר תישלח אליך באמצעות הודעת 

מסרון )sms( )"הודעה"(. אם לא תהיה מעוניין בניתוק, 
יהיה עליך להודיע לנו על כך טלפונית או בכתב )אפשר 

להודיע גם באמצעות פקס או בדואר אלקטרוני(.
אם, למרות בקשתך שלא להתנתק, תמשיך לא לקבל 
ולא לעשות שימוש בשירותים שלנו, נהיה רשאים לנתק 

אותך, לאחר שניתן לך הודעה מוקדמת נוספת )"ההודעה 
הנוספת"(, אותה נוכל לשלוח אליך בחלוף 45 יום מהמועד 
בו נשלחה ההודעה הקודמת. אם לא תהיה מעוניין בניתוק, 

יהיה עליך להודיע לנו על כך שוב כמפורט לעיל. כמו כן, 
נוכל לנתק אותך ללא הודעה מוקדמת, אם תמשיך לא 

לקבל ולא לעשות שימוש בשירותים שלנו במשך שנה 
מיום ההודעה הנוספת, ובתנאי שהתרענו על כך בפניך 

במסגרת ההודעה הנוספת. מספרך יישמר לתקופה של 
שלושה חודשים מיום הניתוק, ואם תפנה אלינו בכתב, 

במהלך תקופה זו, בבקשה לחדש את מתן השירות, תוכל 
לקבל את השירות בתנאים זהים לאלו שחלו עליך טרם 
הניתוק ולקבל את מספרך בחזרה. אם תעמוד לזכותך 

יתרת סכום בעת הניתוק, אנו נשיב לך אותה לאחר 
שתעביר אלינו בקשה בכתב בה תוכיח כי אתה הוא 

הבעלים של הקו שנותק.
את הבקשה עליך להעביר אלינו לא יאוחר מארבעה 
חודשים מיום הניתוק. כפוף לקיום התנאים המפורטים 
לעיל, אנו נשיב לך את יתרת הסכום, תוך 30 יום מיום 

קבלת בקשתך בכתב. כמו כן, אנו נהיה רשאים להפסיק 
את מתן השירותים אם חברת פרטנר תפסיק לתת שירות 

זה או בכל מקרה אחר של הפסקת השירותים על ידה. 
כפוף לרישיון, זכותנו להפסיק לספק כל שירות.

מיועד לשימוש אך ורק במסגרת Talk 012. אם תרצה, 
תוכל להשתמש במכשיר גם בתכניות אחרות ברשת 

Partner. המעבר לתכניות אחרות כרוך בתשלום דמי 
טיפול. כרטיס ה-sim שבערכה זו מיועד לשימוש רק 

.012 Talk במסגרת

תעריפי Talk 012 בישראל:
שיחות — תעריף לדקת שיחה ברשת Partner בכל 
שעות היממה הינו 1.21₪. בשיחות אל רשתות אחרות 

יתווספו דמי השלמת שיחה בהתאם ליעד השיחה.

הודעות — התעריף להודעת sms/mms ברשת 
Partner בישראל הינו 68.10 אגורות. בהודעות אל 

מנויים של רשתות אחרות בישראל יתווסף לתעריף זה 
תעריף השלמה עבור "השלמת הודעה" ברשת האחרת. 
תעריפי השלמת שיחה והודעה ומספרים בתעריף מיוחד 

מפורטים בלוח התעריפים הכולל של Partner. תעריף 
גלישה שלא במסגרת חבילת גלישה הנו 4.03 ש״ח עבור 
1MB. התעריפים נכונים ליום 20/3/2018 אנחנו רשאים 

לעדכן את כל התעריפים בכל עת, ונפרסם הודעה בדבר 
השינוי זמן סביר מראש. ייתכן שנציע תכניות תעריפים 

אחרות. תוכל לברר זאת בשירות הלקוחות. 
התעריפים כוללים מע"מ. שינוי בשיעור המע"מ עשוי לגרור 

שינוי בתעריפים. תשלום עבור משלוח הודעה לרשת 
אחרת יחול גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה מכל סיבה 

שהיא. הודעות ארוכות )מעל 160 תווים לטיניים או 70 
תווים אחרים, כמו עברית( יפוצלו למספר הודעות, שעל 

כל אחת מהן יחול תשלום בנפרד.



נציב תלונות הציבור
א. פרטנר מינתה אחראי לטיפול בתלונות הציבור 

שתפקידיו לברר תלונות מנויים בנוגע לשירותי פרטנר, 
וכן לברר תלונות מנויים בנוגע לחשבונות ששלחה 

פרטנר למנויים ולהכריע בהן. במקרה של תלונה בנוגע 
לשירותים או לחשבונות, ניתן לפנות בכתב אל האחראי 

לטיפול בתלונות הציבור באחת מן הדרכים האלה: 
)1( מכתב — לכתובת: חברת פרטנר תקשורת בע"מ, 
רחוב העמל 8 פארק תעשיות אפק, ת.ד 435, ראש 

 העין 48103.
)2( פקס — למספר: 074-7072033. )3( דואר אלקטרוני 

.direct@partner.co.il :לכתובת —
ב.אנו נענה לפניות בכתב תוך 14 ימי עבודה )אבל עד 
5% מכלל הפניות אלינו יכולות להיענות בתוך חודש(.
ג.אם התשובה שתקבל מהאחראי לטיפול בתלונות 

הציבור לא מספקת אותך, אנו נעביר את הפנייה לדרג 
ניהולי, שיבחן את הפנייה שוב ויענה לך ישירות, בתוך 30 

ימים מתאריך קבלת פנייתך במשרדינו.

ד. מחלוקות שיתגלעו בינינו בכל הנוגע לפירושו או 
לביצועו של הסכם ההתקשרות, יועברו לבירור אל 
האחראי לטיפול בתלונות הציבור בפרטנר. חשוב 
שתדע, שהעברת המחלוקת אל האחראי לטיפול 
בתלונות הציבור לא מונעת ממך לפנות בעניין אל 

בית המשפט המוסמך ולא מונעת מאיתנו להפסיק 
או לנתק את השירותים המוענקים לך אם הפרת את 

ההסכם בינינו.
ה. חברת פרטנר תקשורת בע"מ, ח.צ. 520044314, 

פארק תעשיות אפק, ת.ד 48103 ראש העין.
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ˆ 100/112 משטרה ˆ 101 מד"א
ˆ 102 מכבי אש ˆ 104 פיקוד העורף
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measures for the prevention of fraud, or other grounds 
not within the control of Partner, all subject to all the 
aforementioned circumstances not being within our 
control and where, despite our reasonable efforts, we 
are unable to meet our obligations.
The aforementioned use license conditions
are subject to the provisions of the license that 
Partner Company has received from the Ministry 
of Communications and to the 
provisions of any law. These provisions apply
to anyone using the device and it is your 
responsibility to inform anyone concerned 
regarding these provisions.
 

Consumer Complaints Representative
A.
Partner has appointed a person who is charged 
with responsibility for dealing with consumer 
complaints, and whose role it is to investigate 
consumer complaints regarding invoices 
that Partner has sent to clients and to make 
decisions concerning the same. In the case of 
a complaint relating to services or invoices, a 
written application can be made to the consumer 
complaints representative in one of the following 
ways: (1) By letter to the following address: 
Partner Communications Co. Ltd. 8 Ha'amal 

Street, Afek Industrial Park, PO Box 435, Rosh 
Ha'ayin 48103,
2) By fax: 074-7072033, (3) By e-mail:
direct@Partner.co.il.

Free Emergency Calls
 100/112 Police
 101 Ambulance (MDA)
 102 Fire  104 Home Front Command

B.
We shall reply to written applications within 14 
working days (however, up to 5% of all letters 
received by us may be answered within one month).

C.
If the answer you receive from the consumer 
complaints representative is not satisfactory 
to you, we shall refer your request to the 
administrative level, where your application 
will be reexamined, and you will receive a 
direct response within 30 days of the date 
of receipt of your complaint at our offices. 

D.
Disputes that may arise between us in all matters 
pertaining to the interpretation or performance of 
the communications contract will be referred for 
investigation to the Partner consumer complaints 
representative. It is important that you are aware 

that the referral of disputes to the public complaints 
representative does not preclude you from pursuing 
the matter in a competent Court of Law and does 
not preclude us from ceasing or disconnecting the 
services being provided to you upon a breach of 
the agreement between us.
E. Partner communications LTD, Public company 
NO.520044314 
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call charge will be added according to the 
destination of the call.

Text Messages – The SMS/MMS messages tariff on 
the Partner network in Israel is 0.68 NIS.
When sending messages to subscribers of other 
networks in Israel, a supplementary tariff will be 
added to this tariff due to an "additional charge" 
being made by the other network. The Tariff for 
1MB of Data for internet browsing in Israel is 4.03 
NIS. The supplementary call and message tariffs 
and figures of the special tariff are detailed in the 
Partner all-inclusive tariffs table. The tariffs are 
correct as of Mars 21/2018 . We may update all 
the tariffs at any time, and we shall publish an 
announcement as to such a change a reasonable 
period of time in advance. It is possible that we 
shall offer other tariff plans in the future. You can 
clarify this with customer services.
The tariffs are inclusive of VAT. A change in the 
VAT rate is likely to result in a change in the 
tariffs. Payment for sending a message to another 
network will also apply if the message has not, 
for any reason, reached its destination. Long 
messages of more than 160 Latin characters or 
70 other characters (such as those in Hebrew) 
will be split into several messages, to which a 
separate payment will apply. It is not possible 
to receive a detailed breakdown as regards 
calls made and messages sent from the device 
containing the smart card allocated for your use. 

Use of information and content services entails 
a payment according to the Partner tariffs table 
in force from time to time.

A charge will apply for sending a request for 
information and services by SMS as well as 
a supplementary charge upon receipt of the 
information. If no answer is received, a charge 
will apply solely in respect of sending the request 
by SMS. The use of surfing and content services is 
conditional on there being a minimum balance of
5 NIS in the main 012 Talk account.
The dialing code of a telephone number is not 
necessarily an indication of the communications 
operator to which the subscriber is connected. 
When you dial a subscriber whose dialing code 
is 054 and he has transferred to another network 
together with the number, if a supplementary 
tariff applies – a warning tone will be heard 
to alert you to the fact that the call is being 
transferred to another network. Where no 
warning tone is heard when dialing a subscriber 
whose dialing code number is not 054, or if 
you have requested that the warning tone be 
terminated, a warning tone will also not be 
heard in respect of services that are not a call, 
such as SMS.

Clarification can be obtained regarding the 
subscriber's particular network through our 
website, or by a voice answering service on 

*2121, or by sending an SMS that includes 
the required number to the number 998. 
When your number is transferred to another 
network, the amount of any balance that 
was in your account will not be retained.

Your 012 Talk Number
Your number appears on the sticker provided on the 
packaging. We are entitled to change the telephone 
number allocated to you, for technical reasons, 
at any time. In any case of disconnection from 
the network, for any reason, we may allocate the 
number to another subscriber.
Important – Limitation of Liability
A.
Partner, its employees, and all those acting on its 
behalf shall not bear any liability either in tort or 
contract, for any damage, with the exception of 
direct damage caused as a result of restriction 
or cessation of the services or the supply thereof, 
and damage deriving from an intentional act or 
gross negligence of Partner, its employees or those 
acting on its behalf.

B.
Notwithstanding the previous paragraph, Partner, 
its employees, and all those acting on its behalf 
shall not bear any liability where an exemption 
from liability applies by virtue of Section 41 of the 
Telecommunications and Broadcasting Law, 5742-
1982 (this exemption applies to: damage caused 

as a result of failure to supply the services, their 
suspension, restriction or supply as a result of 
our intentional actions necessary for the purpose 
of carrying out a telecommunications act or 
provision of a telecommunications service: and 
damage caused as a result of an error in providing 
a telecommunications service, and error in a 
telecommunications message or an omission 
from it, non-delivery of a telecommunications 
message or lateness in its delivery, the delivery 
of a telecommunications message to an incorrect 
address or an erroneous entry in the subscribers' 
directory or in another of our publications, unless 
such damage was caused by gross negligence), or in 
a case in which the damage was caused as a result 
of taking measures to prevent fraud, if required in 
order to identify such fraud and to terminate it.

C.
Likewise, Partner, its employees, and all those 
acting on its behalf shall not bear any liability 
for any damage that may be caused as a result of 
circumstances outside its control, and including force 
majeure, fire, war, acts of sabotage, serious riots and 
breaches of public order, a shortage of reasonable 
resources for the supply of vital equipment for the 
system, an act or omission of another communications 
provider or restrictions imposed by that provider, 
laws, regulations or government orders, limitations 
of the network not involving deviation from the 
terms of the license, military or security restrictions, 
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The English translation (set out below) of the use 
license terms and conditions is for convenience 
only. The Hebrew version is the binding version. It 
is a legally binding agreement between you and 
Partner Communications Co. Ltd., the operator of 
the Partner network in Israel.

In order for you to be able to make and receive 
calls, you must ensure that there is a balance 
remaining in your 012 Talk account. If you have 
purchased an 012 Talk pre-paid card you should 
read the terms and conditions that appear on that 
card. Please note the expiration dates stated on it.
Every occasion on which funds are added to 
your 012 Talk account includes a distribution 
commission which will be as stipulated by Partner 
from time to time.
Despite the efforts we make in order to provide 
extensive coverage, our services are only available 
in those areas and locations in which we or 
other operators have established appropriate 
infrastructure (such as antennae and cell sites).
There are places in which no coverage exists 
at all, or that does exist only in terms of certain 
technology, and where, for various reasons, we 
might be unable to continue supplying services in 
areas in which it was possible to supply services 
at the time of entering into this agreement.

Not all of our services are available through all 
end-user devices. Additionally, not all services 

are available when calling other networks or 
calling overseas.
Interruptions may occur in the service due to, inter 
alia, blocking, geographical conditions, weather 
conditions, radio disturbances, malfunctions 
(including in the networks of other entities to 
which the network is connected), maintenance, 
licensing, security and safety-related reasons, 
and interruptions in the electricity supply. All 
interruptions are likely to adversely affect 
communications capabilities.

We are entitled to disconnect your device should 
it become apparent that it is causing interference. 
The smart SIM card belongs to Partner and is 
on loan to you for a limited period of time. We 
may program your smart card even when it is 
in your possession. Changes in tariffs are likely 
to occur from time to time, at our discretion, in 
accordance with the license provisions and any 
applicable law. 

Important  Making changes to the sim card is 
prohibited  It is prohibited to use the services 
for unlawful purposes or in a manner that causes 
interference or a disturbance 

 It is prohibited to act in a way that is liable to 
cause interruptions to the network.
A breach of these provisions is liable to result in 
your disconnection from the network. It is possible 
to request the blocking of the device or smart card. 

In cases where you have not blocked your device’s 
caller ID, the subscriber receiving the call will not 
be able to see your number, but communications 
companies, service call centers and emergency 
services will be able to see your number in any 
event. If you neither receive nor use our services, 
for one year or longer, we shall be entitled to 
completely terminate provision of the service 
("disconnection"), after having provided you with 
30 business days’ prior notice, which will be sent 
to you by SMS message ("notice"). If you do not 
wish to be disconnected, you must notify us to 
that effect by telephone or in writing (notice may 
also be given by fax or by e-mail).
If, notwithstanding your request not to be 
disconnected, you continue not to receive or 
make use of our services, we may disconnect you, 
after providing you with additional prior notice 
("additional notice"), which may be sent to you after 
a period of 45 days from the date of the previous 
notice. If you do not wish to be disconnected, you 
must again notify us to that effect as detailed 
above. Additionally, we may disconnect you 
without prior notice if you continue not to receive 
or make use of our services for a period of one year 
from the date of the additional notice, provided 
that we have warned you of this as part of the 
additional notice. Your number will be reserved 
for a period of three months from the date of the 
disconnection, and if during that period you apply 
to us in writing requesting a renewal of the service, 

you will be able to receive the service with identical 
conditions to those that applied to you prior to the 
disconnection, as well as your previous number. If 
you exercise your right to any balance due to you 
at the time of disconnection, we shall refund that 
balance to you after you supply us with a written 
request in which you prove that you are the owner of 
the disconnected line. You must supply us with this 
request no later than four months from the date of 
the disconnection and, subject to fulfillment of all 
the conditions specified in detail above, we shall 
refund the amount of the balance to you within 30 
days of receipt of your written request. Further, we 
shall be entitled to cease provision of the services 
if Partner ceases to provide any such service or 
in any other circumstances of the termination of 
services by Partner. Subject to the license, we have 
the right to cease providing any service.

Intended for use solely as part of 012 Talk. If you wish 
to do so, you can also use the device as part of other 
plans within the Partner network. The transition 
to other programs plans entails the payment of 
a service charge. The smart card contained in 
this kit is only intended for use within the Bigtalk 
framework.

012 Talk Tariffs in Israel:
Calls – The call per minute tariff on the Partner 
network at any time of the day or night is 1.21 NIS. In 
respect of calls to other networks, a supplementary 
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Topping up & checking your Balance

Topping Up Your Balance Directly from 
Your Phone

 On the back of your 012 Talk card there is a
scratch panel

   When you scratch it, you will find a 13-digit code
  Dial *678*
  Enter the 13-digith code 
  Press # and SEND
  You will then receive a message on your 
 screen that your balance has been topped 
up successfully

  In the event that the message contains an 
unusually large number of characters, the 
following message will appear: "To continue,
press > 1 > SEND"

Topping Up Your Balance via IVR 
  On the back of your 012 Talk card there is a

scratch panel
 When you scratch it, you will find a 13-digit code 
 Dial *678 from your phone or 1-800-054-056 
and wait for the Interactive Voice Response 
service

 When you end the process, you will hear 
  that your balance has been topped 
    up successfully 

Checking Your Balance Directly from
Your Phone

 Dial *678# and press the Call key
 After a few seconds, your balance will be
displayed under "Your balance is:"

 In the event that the message contains an 
unusually large number of characters, the 
following message will appear: "To continue, 
press > 1 > SEND"

Checking your Balance via IVR
 Dial *678 or 1-800-054-056 
 Press 1 to hear your current balance

Topping up and checking balance services 
are free of charge
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012 Talk plan allows you to pay in advance and 
benefit from all the services of Partner network 
with no commitment, no subscription fees and 
full control of your expenses.

Line activation & Selecting the System Language 
 Dial *678 from your phone
 Select the desired language:
(1) Hebrew (2) Russian (3) Arabic (4) English

 Press # if you would like to make your selected 
language a permanent setting

Voice mail
   If you want to enjoy voice mail service, dial to the 
customer service *678.

Welcome Always at your service

For more information on the variety of 012 Talk cards, browsing packages, content packages and 
other services, dial free *678  for customer service from your 012 Talk device or enter Partner.co.il

Partner believes you deserve to receive the best service

Dial *678 from your phone to reach the 012 Talk customer service center (free call).
You can also call 1-800-054-056 free of charge, or visit 012mobile.co.il

Call Center Hours
Sun-Thurs: 8:30am-9:00pm
Fri: 8:30am-1:00pm



Prepaid Rate Plan

E.Partner communications LTD, Public company NO.520044314
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