טופס גי שה ל שירותים
לשינוי פרטים יש לשלוח את הטופס חתום לכתובת רחוב האומן  15ירושלים או לפקס  076-8888662או למייל shlomi.gulian@rami-
levy.co.il
פרטי הלקוח :
תאריך_____________ :
שינוי שירותים ללקוח קיים
מספר נייד

מייל:

מספר ת.ז

שם פרטי

שם משפחה

רחוב

בית

עיר

סמן  Xעל פי בחירתך וחתום ,לידיעתך אי סימון וחתימה משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות.
חסום פתוח חתימה

סוג השירות
1א גלישה באינטרנט הסלולארי באמצעות המכשיר בארץ
1ב

גלישה באינטרנט הסלולארי באמצעות המכשיר בחו"ל לרבות גלישה בחו"ל
בפורטל הסלולרי של בעל הרשיון.
קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט ,צפייה בו ו/או
א האזנה לו באופן חד-פעמי כגון :הורדה או צפייה בסרט וידיאו,
האזנה לשיר ,הורדת רינגטון ,הורדת סרט וידאו ,הורדת משחק,
והכל באופן חד-פעמי

2

שירות
תוכן ו/או
מידע חד-
פעמי

3

שירות
תוכן ו/או
מידע
מתמשך -
מנוי

4

גישה
לשירותי
פרימיום

ב

שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה במסגרת תוכנית
המשודרת בטלוויזיה באופן חד פעמי כגון :הצבעה לתכנית
ריאליטי באופן חד פעמי

ג

מתן תרומה באמצעות שליחת מסרון באופן חד-פעמי )כגון :
תרומה לאגודה באופן חד פעמי(

ד קבלת תוכן ו/או מידע באופן חד פעמי כגון :מידע על קווי
תחבורה ,בעלי מקצוע ,מידע פיננסי ,והכל באופן חד פעמי
קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט ,צפיה בו ו/או
א האזנה לו שלא באופן חד-פעמי כגון :מנוי להורדה או צפיה בסרט
וידיאו ,מנוי לשירות מוזיקה ,מנוי להורדת רינגטונים ,מנוי להורדת
סרטי וידאו ומנוי להורדת משחקים
ב .קבלת תוכן ו/או מידע שלא באופן חד-פעמי כגון :מנוי לקבלת
ב עדכוני חדשות ,מנוי לקבלת תוצאות ספורט ,מנוי לקבלת שאלות
טריוויה ומנוי לקבלת מתכוני דיאטה
מספרים בקידומת ) 1900בתעריף של עד  50אגורות לדקה ולא
א יותר מ  ₪ 30לשיחה כולה(
ב

מספרים בקידומת ) 1901בתעריף של עד  ₪ 50לשיחה(

מסמך זה תקף ומחייב לאחר חתימת שני הצדדים ולאחר מסירת המסמך חתום לחברת רמי לוי תקשרת וקבלת אישור ביצוע המעבר בפועל.
שים לב!!! מאחר והחוזה הינו תוצר אוטומטי מערכתי של בחירת תוכניתך ולסימון בחירותיך במאפייני התוכנית ,משכך הוספת מלל או פרשנות בגוף
החתימה אסורה בהחלט והאמור במלל שכזה אינו מחייב אף צד ,במקרה ובמיקום החתימה הוכנס מלל נוסף החתימה תחייב את האמור בכתב הדפוס אך
לא תשמש לצורכי פרשנות צד כלשהו בחוזה.

שם החותם :שלומי גוליאן
סמנכ"ל  -רמי לוי תקשורת

חתימת הלקוח:

חתימה:

