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 עיקרי פרטי התכנית - נטפרי 

"( מתכבדת בזאת החברהו/או  פרי טלקום)להלן: " 514131606ח.פ.  פרי טלקום בע"מברת ח
 .בינך לבין החברה עיקרי פרטי תכנית ההתקשרותלהביא לידיעתך בתמצית את 

כלל תנאי ההתקשרות שבינך ובין החברה מפורטים בהסכם שכותרתו "הסכם  לתשומת ליבך,

המהווה חלק , WWW.X2ONE.CO.ILבאתר אינטרנט החברה  להזמנת שירותי תקשורת" המופיע
 בלתי נפרד מן התכנית שלך.

 ________.פרטי נציג פרי טלקום )התקשרות בנוכחות נציג(:  _______ .1

 

 מועד ביצוע העסקה: _______________. .2

 
 פרטי זיהוי המנוי: .3

 שם פרטי ומשפחה _____________ ת.ז. ________________. .א

 שם החברה: _________________ ח.פ. ________________. .ב

 כתובת למשלוח דואר _______________. .ג

 מס' הטלפון נשוא ההסכם ___________________. .ד

 

 מחזור חיוב שוטף בלבד: -תקופת ההתחייבות )ככל שקיימת( .4

 
 מחיר השירות השירותהות מ להמסלו שם

 .בייט גלישה )מעבר לכך הגלישה תיחסם( ג'יגה 40 65פרי נט
 לנטפרי. ת הסינוןעלוכולל את המחיר 

אך ורק במכשיר אשר אינו לשימוש התוכנית מיועדת 

, wifiדאטה למכשירים אחרים )באמצעות שידור משדר 
 חיבור כבל, ובכל צורה שהיא(

 לחודש ₪ 65

 .בייט גלישה )מעבר לכך הגלישה תיחסם( ג'יגה 10 49נטפרי 
 לנטפרי. ת הסינוןעלוכולל את המחיר 

אך ורק במכשיר אשר אינו לשימוש התוכנית מיועדת 

, wifiדאטה למכשירים אחרים )באמצעות שידור משדר 
 חיבור כבל, ובכל צורה שהיא(

 לחודש ₪ 49

 בלבדמייל  –נטפרי 
29 

 .בייט גלישה )מעבר לכך הגלישה תיחסם( ג'יגה 3
 .עבור מייל בלבד לנטפרי ת הסינוןעלוכולל את המחיר 

אך ורק במכשיר אשר אינו לשימוש התוכנית מיועדת 

, wifiדאטה למכשירים אחרים )באמצעות שידור משדר 
 חיבור כבל, ובכל צורה שהיא(

 לחודש ₪ 29

 .₪ 50 (ישירות למשווק)הסים עלות  

      

 המסלולים ניתן לשלם ישירות לנטפרי את עלות הסינון.בכל  .5

 

 השוטף בלבד. בגין מחזור החיוב -פירוט תשלומים קבועים .6

 

 (.Sim onlyדגם ציוד הקצה: ללא מכשיר )רק סים/  .7

 
 חודשים מיום ההצטרפות. 24מחירים תקפים לה  .8

 

 

http://www.x2one.co.il/


2 
 

 הצהרה:

 

 

אני/אנו הח"מ, ________________, נושא/ת ת.ז./ח.פ. שמס' ________________,  
מצהיר/ה מאשר/ת בזאת כי קראתי את טופס עיקרי פרטי התכנית, כי תוכנו ברור ומובן לי 

 נמסר לידי בעת ביצוע ההתקשרות עם החברה.וכי הטופס 
 

         _______________ 
 חתימת המנוי                          

 
 
 
 

 פרטי נציג פרי טלקום בע"מ:
 

 שם פרטי ומשפחה: _______________.
 חתימת הנציג/ה: ________________.
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 כרטיס אשראיטופס התחייבות לתשלום באמצעות 

 

 
 בעל כרטיס האשראי( -פרטי הלקוח )משלם החשבון

 
 שם הלקוח _____________ מס' ת.ז./ ח.פ./ ע"מ ________________.

 
 כתובת הלקוח _________________ 

 
 מס' טל' בעבודה ____________ מס' טל' נייד_________. ________תפקיד

 
 האשראי________. בעל כרטיסשם בעל כרטיס האשראי_________ מס' ת.ז. 

 

 

 
 פרטי כרטיס האשראי:

 
 ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס אחר_________________סוג סמן בעיגול: 

 
 _________________  מס' כרטיס

 
 ____________  / תוקף ________

 
 
 

"(, הלקוחאני, הח"מ, שפרטיי ופרטי התאגיד שאני מורשה חתימה בו רשומים לעיל )להלן: " .א
"( הרשאה קבועה לחייב את פרי טלקום)להלן: " פרי טלקום בע"ממעניק בזאת לחברת 

חשבון הלקוח הנ"ל, באמצעות כרטיס אשראי שלי אשר פרטיו מצוינים להלן, בסכומים 
אותם הלקוח חב או יחוב כלפיכם בעתיד בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו לו ע"י פרי טלקום, 

 פרי טלקום מעת לעת. כפי שאלו ישתקפו ברישומי

 החיובים הנ"ל יבוצעו ע"י פרי טלקום באמצעות מתן הודעות לחברת האשראי. .ב

ידוע לי כי התחייבות זו כוללת הרשאה לחיוב חשבוני באמצעות כרטיס האשראי שלי גם  .ג
 בקשר לציוד ושירותים שיוזמנו על ידי הלקוח לאחר מועד חתימתי על הרשאה זו.

פסקת החיוב באמצעות כרטיס האשראי תעשה בניגוד למתחייב אני מתחייב כי במידה וה .ד
מכח הדין ו/או תעשה בטרם ביצוע תשלום מלוא התשלומים המגיעים לפרי טלקום, אדאג 
באופן אישי לביצוע תשלום כל יתרת החוב המגיע לפרי טלקום, שאם לא כן, תהיה פרי 

 התשלומים המגיעים לה. טלקום רשאית לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית

 פרי טלקום תחייב את חשבוני כאמור כל עוד לא תהיה מניעה חוקית, או אחרת, לעשות כן. .ה

אני מתחייב להודיעכם על כל ביטול ו/או שינוי ו/או החלפה של כרטיס האשראי שמס' נקוב  .ו
כחלופה לעיל. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר כרטיס אחר, 

 לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.

 
 
 

_______________  ____________________ 
  חתימת הלקוח + חותמת )אם תאגיד(    תאריך


