
 טופס גישה לשירותים
 ון הטלפוןבחשבים בטופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולארי המחוי

 ״( סלקט תקשורת)להלן: ״ 514737881, ח.פ. ע׳׳מבסלקט תקשורת  שם בעל הרישיון:
 

 9704168-09פקס: /  info@cellact.net/ 60990, חוצות שפיים, שפיים 26. דרכים לשליחת הטופס: מען: ת.ד

  _________ תאריך:

 אני, שפרטיי רשומים מטה, מבקש גישה לשירותים המפורטים להלן, עבור מספר הטלפון המצוין בטופס זה, כדלקמן: 

 פרטי המנוי

            מס׳ הטלפון:            מען:           ח.פ. .ז./ת          שם המנוי / שם החברה:

 
 ידי על ונחתם סומן זה טופס כי מצהיר אני - סלקט תקשורת נציג נוכחותב התקשרותב

 ____________ חתימת המנוי:                ___________חתימת נציג סלקט תקשורת:  ____________שם נציג סלקט תקשורת: 

 

 

 

 

 מס׳ השירות סוג חסום פתוח

 –למנויי סלקט תקשורת 
חסום תמיד כיוון שאין 

 חבילת גלישה בחו"ל

 חבילת/ תכנית בחו"ל ללא ל"בחו הסלולרי באינטרנט גלישה שירות
 למנוי עסקי בלבדסעיף זה מיועד  (א)
ייחסם לגלישה בחו"ל ולא יחוייב בגינה  פרטימכיסו המנוי המממן גלישה בחו"ל  (ב)

 .בחו"ל גלישהבמידה ואין לו חבילת/ תכנית 
 WiFiבאמצעות  גלישה מונעת אינה סימהח (ג)
 סימון "פתוח" בסעיף זה אינו כולל פתיחה לשירותים בירדן ובמצרים. (ד)

1. 
  

 .2 :פעמי-חדבתשלום  מידע או/ו תוכן שירות

-חד אופןב לו האזנה או/ו וב צפייה, האינטרנט אמצעותב תוכן הורדת או לתבק    
 הורדת, ןרינגטו הורדת, לשיר האזנה, וידאו בסרט צפייה או הורדה: כגון) פעמי
 (פעמי-חד באופן והכל משחק הורדת, וידאו סרט

  .א

 
 

 
 

  
 

 המשודרת תוכנית מסגרתב עהבהצ לשם מיוחד תשלוםב מסרון שליחת
 (פעמי חד באופן ריאליטי לתכנית הצבעה: כגון): פעמי-חד אופןב בטלוויזיה

  .ב
 

 
 

 
 

  
 

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

  .ג
 

 
 

 
 

  
 

, מקצוע בעלי, תחבורה קווי על מידע: כגון) פעמי חד אופןב שימושי מידע לתבק
 (פעמי חד באופן והכל ום,, הודעה בעניין קבלת דבר דואר רשפיננסי מידע

  .ד

 
 

 
 

  
 

חידון, הגרלה, סקר, משאל, תחזית : כגון) פעמי חד אופןב תוכן לתבק
 (פעמי חד באופן והכל אסטרולוגית, קבלת קישור להורדת סרטון וידאו,

  .ה
 

 .3 :מנוי - מתמשךבתשלום  מידע או/ו תוכן שירות  

 שלא לו האזנה או/ו וב יהיצפ, האינטרנט אמצעותב תוכן הורדת או לתבק    
 לשירות מנוי, וידאו בסרט צפייה או להורדה מנוי: כגון) פעמי-חד אופןב

 להורדת ומנוי וידאו סרטי להורדת מנוי, רינגטונים להורדת מנוי, מוזיקה
 (משחקים

  .א

 
 

 
 

  
 

, חדשות עדכוני לקבלת מנוי: כגון) פעמי חד אופןב שלא מידע או/ו תוכן לתבק
 מתכוני לקבלת ומנוי טריוויה שאלות לקבלת מנוי, ספורט תוצאות קבלתל מנוי

 (דיאטה

  .ב
 

 .4 מיוחדבתעריף  901-1-ו 900-1בחיוג למספרי  קולי או הצגת חזותיתוכן שירות 

 ₪ 30-אג' לדקה ולא יותר מ 50בתעריף של עד  1-900מספרים בקידומת     
 לשיחה כולה.

  .א

  .ב לשיחה כולה. ₪ 50בתעריף שאינו עולה על  1-901מספרים בקידומת     

 .5 שיחות לחו"לשירות     

 חסימת האפשרות לקבל את השירות. םמשמעותבאופן חלקי תימה חעל פי בחירתך וחתום. לידיעתך סימון ו Xסמן 

mailto:info@cellact.net


 נוסף לטופס הגישה לשירותים"השאלון" 

 שאלון אופן קבלת החשבון ופרסום מספר/י הטלפון המחויב/ים בחשבון,
 "( ובאינטרנט144במודיעין הטלפוני )"
 

 ״( סלקט תקשורת)להלן: ״ 514737881, ח.פ. ע׳׳מבסלקט תקשורת  שם בעל הרישיון:
 

 9704168-09פקס: /  info@cellact.net/ 60990פיים , חוצות שפיים, ש26. : מען: ת.דהשאלוןדרכים לשליחת 

  _________ תאריך:

"( 144לקבל את החשבון ולפרסם את מספרי/י הטלפון שלי, המחוייבים בחשבון, במודיעין הטלפוני )"אני, שפרטיי רשומים מטה, מבקש 

 , כדלקמן: ובאינטרנט

 פרטי המנוי

                       מען:                  ח.פ. .ז./ת                 החברה: / שםם המנויש

 
 ידי על ונחתם סומן זה טופס כי מצהיר אני - סלקט תקשורת נציג נוכחותב התקשרותב

 ____________ חתימת המנוי:                ___________חתימת נציג סלקט תקשורת:  ____________שם נציג סלקט תקשורת: 

 

 

 
 אופן קבלת החשבון:

 
 דואר רגיל 
  אלקטרוני עם קובץ מצורףדואר 
 ( מסרוןSMS עם קישור )– מספר הטלפון: ______________     האופציה לא קיימת 
  האופציה לא קיימת                                             –אתר האינטרנט של סלקט תקשורת 

1. 

 
 "( ובאינטרנט:144פרסום מספר/י הטלפון המחוייבים בחשבון, במודיעין הטלפוני )"

 
  חסויים -כל מספרי הטלפון 
 מפורסמים -פרי הטלפון כל מס 
  חסויים, והשאר מפורסמים –חלק ממספרי הטלפון 
 מספרי הטלפון החסויים/ המפורסמים )סמן את בחירתך( הם:     

 
     ______________ ,______________ ,______________ ,______________ ,______________ 
      

 ך(.והשאר חסויים/ מפורסמים )סמן את בחירת     
 

2. 

 וחתום. , מלא על פי הנדרשעל פי בחירתך Xסמן 
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