הום סלולר בע"מ
רח' טוליפמן  7ראשל"צ מיקוד 76357
מוקד שירות לקוחות 1-800-055-222
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טופס גישה לשירותי הום סלולר
אבקשכם לחסום את מספר הטלפון הנייד שלי לגישה לשירותים המפורטים להלן:
פרטי הלקוח
שם הלקוח/שם חברה

ת.ז/מספר חברה
מספר טלפון הום סלולר

מען

סמן  Xעל פי בחירתך וחתום .לידיעתך ,אי סימון וחתימה ,משמעותו חסימת האפשרות לקבל את השירות.
חסום
סוג השירות
מס'
.1

פתוח

חתימת המנוי

שירות גלישה באינטרנט הסלולרי לרבות בפורטל הסלולרי של הום סלולר באמצעות
המכשיר
א'

קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט,
צפייה בו ו/או האזנה בו 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

ב'

שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה
במסגרת תוכנית המשודרת בטלוויזיה באופן
פעמי (כגון :הצבעה לתוכנית 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)

א'

קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט,
צפייה בו ו/או האזנה בו שלא באופן חד פעמי
(כגון :מנוי להורדה או צפייה בסרט וידיאו ,מנוי
לשירות מוזיקה ,מנוי להורדת רינגטונים ,מנוי
להורדת סרטי וידאו ,ומנוי להורדת משחקים)

.3

שירות תוכן ו/או מידע
מתמשך  -מנוי

ב'

קבלת תוכן ו/או מידע שלא באופן חד פעמי (כגון:
מנוי לקבלת עדכוני חדשות ,מנוי לקבלת תוצאות
ספורט ,מנוי לקבלת שאלות טריוויה ומנוי לקבלת
מתכוני דיאטה)

א'

מספרים בקידומת  0-011בתעריף של עד  61אג'
לדקה ולא יותר מ ₪ 31-לשיחה כולה

.4

גישה לשירותי פרימיום
הכולל השמעת תוכן קולי
או הצגת תוכן חזותי ,כגון:
ב'
מידע ,בידור ,ייעוץ ,שירות
הכרויות ,השתתפות
בתחרויות וכו ,הניתן
באמצעות חיוג למספר
הכולל את קידומות החיוג
 0-011ו0-010
שם הלקוח

מספרים בקידומת  0-010בתעריף של עד ₪ 61
לשיחה כולה

שם נציג הום סלולר
הנני מאשר כי אימתתי את פרטי הלקוח ,וכי הלקוח חתם בפניי
או במקרה של התקשרות באמצעות האינטרנט  -שלחתי ללקוח.
חתימת הנציג

בהתקשרות בנוכחות נציג בעל הרישיון  -אני מצהיר כי טופס
זה סומן ונחתם על ידי.
חתימת הלקוח

1
טופס גישה לשירותים
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