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תקנון תכנית דרום אמריקה עם תשלום קבוע

פרטי התכנית:

רק  29אג' לדקת שיחה ליעדים ארה"ב ,קנדה ,ארגנטינה ,צ'ילה ,פרו וונצואלה.
רק  35אג' לברזיל ומקסיקו.
רק  44אג' למערב אירופה :אוסטרליה ,אוסטריה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנדורה ,בלגיה,
בריטניה ,גרמניה ,דנמרק ,הולנד ,יוון ,לוקסמבורג ,ליכטנשטיין ,מונקו ,נורבגיה ,ספרד,
פורטוגל ,פינלנד ,צרפת ,שבדיה ,שוויץ.
רק  49אג' לקולמביה.
 55אג' לקוסטה ריקה 65 ,אג' לבוליביה 75 ,אג' לאורוגוואי 85 ,אג' לאקוודור ופרגוואי.
התכנית כוללת תשלום קבוע בס"ך של ₪ 4.90 :כולל מע"מ.
התכנית ליעדים נייחים בלבד.
.1

מגבלות וסייגים

.1.1

התוכנית ללקוחות פרטיים בלבד ואינה חלה על לקוחות עסקיים.

.1.2

על מנת ליהנות מתנאי התכנית יש להרשם לתכנית.

.1.3

התכנית חלה על חיוג מקווי טלפון של בזק ,הוט ,סלקום ,אורנג' ופלאפון המשוייכים
ל 012קווי זהב.

.1.4

המחירים כוללים מע"מ.

.1.5

התשלום החודשי בס"ך  ₪ 4.90יגבה במלואו גם אם הלקוח נרשם לתכנית באמצע
החודש ,אין החזר יחסי במקרים בהם יבטל הלקוח במהלך החודש את המבצע.

.1.6

במסגרת התכנית לא ניתן לחייג למספרים סלולארים ולשרותים קוליים מיוחדים
בחו"ל .יעדים אלו יתומחרו על פי מחירון בסיסי של לקוחות  012קווי זהב.

.1.7

יעדים אשר אינם כלולים בתכנית יתומחרו על פי מחירון בסיסי של לקוחות  012קווי
זהב

.1.8

.2
.2.1

 012קווי זהב רשאית להפסיק את התכנית או לשנותה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

תנאים כללים
מקבל ההטבה משלם במועד את חשבונותיו אשר מועברים אליו מעת לעת על ידי 012
קווי זהב.

.2.2

זכאים להינות מתנאי התוכנית לקוחות אשר חתמו על "טופס הצטרפות/שינוי מפעיל"
ובחרו ב 012 -קווי זהב כמפעיל התקשורת הבינלאומי שלהם )חיוג דרך קווי זהב
באמצעות הקידומת " ("00מקווי הטלפון שלהם .על המנוי להישאר משויך ל 012 -קווי
זהב במשך כל תקופת התכנית.
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.2.4
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המנוי משלם במועד את חשבונותיו כפי שהועברו לו מעת לעת על ידי  012קווי זהב.
במידה ולא עמד הלקוח בכל תנאי התוכנית ,לאורך כל תקופת התוכנית ,תישלל ממנו

הזכות לקבלת ההטבה ,זאת ללא הודעה מוקדמת מטעם  012קווי זהב.
.2.5

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר התוכנית ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

כפל מבצעים ותוכניות
.2.6
.2.7

אין כפל תוכניות .תכנית זו מבטלת תכניות אחרות.
הטבה אחת לבית אב.
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