טופס פרטי מבצע ל 2-מנויים על איזה מתכניות
הסלולאר )רט"ן( האמורים להלן:
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הוא למען פשטות הדברים בלבד.
_
_

פרטי הלקוח
מספר הזהות/התאגיד/
ח"פ/עוסק מורשה

שם הלקוח
סוג
לקוח

מספר
לקוח

פרטי הבאנדל
תנאים לזכאות למבצע

שם המבצע
הנחת לקוח  dealבסך  10ש"ח

 2מנויים פעילים בתכנית
012mobile 6GB Super Deal Jun16

הזכאות לעומדים בתנאי המבצע
הנחה חודשית בסך
של  10ש"ח

012mobile family 8GB UP Aug16
012mobile family 6GB UP Aug16
012mobile family 12GB UP Aug16/012mobile family 14GB UP Sep16
012mobile family 10GB UP Sep16

_
• המבצע יינתן ללקוח המשלם שתחתיו מעודכנים כל התנאים לזכאות למבצע המפורטים לעיל .בכל מקרה של שינוי באחד או יותר מתנאי הזכאות למבצע,
_ לרבות ,יציאה מהתכנית ,מעבר לתכנית אחרת ,השהייה מכל סוג ו/או ניתוק זמני של אחד מהמנויים העולה על  14ימים ,וכיוב' ,יאבד הלקוח את זכאותו
_ למבצע זה באופן מיידי.
• אם אבדה הזכאות למבצע זה ,ולאחר מכן תחודש הזכאות ,יש לפנות לשירות הלקוחות על מנת להצטרף אליו שוב )ככל שהתכניות או המבצע יהיו עדיין
_ בתוקף(.
• המבצע ינתן פעם אחת תחת אותו לקוח משלם.
• המבצע יינתן באופן יחסי למועד ההצטרפות של המנוי לתכנית המקנה את הזכאות למבצע.
• בכפוף לתנאי התכניות והעסקה ,לרבות התנאים הכלליים למתן שירותים סלולאריים.
תנאי הבאנדל המפורטים בטופס זה ייכנסו לתוקף עבור מנויים שביצעו ניוד או שימוש ראשוני במנוי )בהתאם למוגדר בטופס סיכום
פרטי עסקה( ,והנמצאים באחת מתכניות התעריפים המפורטות מעלה .אם במועד הניוד או השימוש הראשוני ,תכנית התעריפים
בה נמצא המנוי אינה עוד אחת מתכניות התעריפים המזכות את המנוי בתנאי הבאנדל ,או אם ההנחות המפורטות בטופס זה לא
תהיינה תקפות באותו מועד ,לא תוכל ליהנות מהן .תוכל לפנות אלינו בכל עת כדי לבדוק את זכאותך לתנאים הקבועים בטופס זה.
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