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 עדיף ערבה בסלקום :אפשרות ראשונה

 
 :פרטי החבילה

 :המקנה לך ₪ *811ם חודשי קבוע של תשלו

 

   למעט מספרי פרימיום. ל כולל תאילנד"דקות לחו 033עד. 

  למעט  .וב ללא עלות בחיוג ליעדים בארץדקות זמן אויר ראשונות במחזור חי 8,063עד  –דקות זמן אויר חבילת

 .מספרי פרימיום

  דקות זמן אויר סלקום ראשונות במחזור חיוב ללא עלות בחיוג ליעדים  0,633עד  –חבילת דקות ברשת סלקום

 .למעט מספרי פרימיום .ברשת סלקום

  חבילת דקותVPN –  יעדי דקות זמן אויר ראשונות במחזור חיוב שיעדן וסיומן הינו  8,633עדVPN ,ללא חיוב. 

 הודעות  חבילתSMS - 8,333 הודעות טקסט (SMS ) ראשונות במחזור חיוב ללא עלות בשליחה ליעדים

 .למעט מספרי פרימיום .בארץ

  יגה במהירות מרבית של סלקום'ג 0חבילת גלישה של. 

 מכשיר סמרטפון מהמדרג בהחזר מלא. 

 ביטוח ואחריות מקיפה למעט לאייפון. 

 םשירות שליחי . 

 שירות  אדיב ומקצועי של החברה לפתוח הערבה. 

  או חבילת דקות /בשימוש מעבר לחבילת דקות זמן אויר ו' אג 63.31 –תעריף זמן אוירVPN. 

  תעריףSMS – 63.31 בשימוש מעבר לחבילת הודעות ' אגSMS. 

 
 .כחוק מ"מע יתווסףהתעריפים כל ל *

 

 .בקשה להצטרפותהעל  המט יחתום אפשרות ראשונהלמנוי המבקש להצטרף 

 
 __________, ביחס לקו שמספרו  ,מבקש להצטרף לתוכנית, ______, __________מ"אני הח

 ._____________ מחזור החיוב החל מ

 _______________:חתימת הלקוח  __________: תאריך
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 חיובים חודשייםתוכנית  :אפשרות שנייה 

 :פרטי החבילה

 למעט מספרי פרימיום *'אג 81: זמן אויר לכל היעדים. 

 למעט מספרי פרימיום 'גא86  : הודעת טקסט לכל היעדים. 

 למעט אייפון, המשני כשירלמאחריות וביטוח כולל ₪  01 : דמי מנוי ביטוח ואחריות מקיפה. 

 VPN   (אופציונאלי) הודעות טקסט בין  633דקות זמן אויר בין מנויי הערבה וכן  8,633המאפשר עד  *₪ 04

 .מנויי הערבה

  דקות לתאילנד כולל לנייח ונייד לא כולל מספרי  633מאפשרת עד ₪  16  (אופציונאלי)חבילה דקות לתאילנד

 .פרימיום

 מכשירים במחירים אטרקטיביים. 

 חבילות גלישה במחירים אטרקטיביים. 

 שירות שליחים. 

  אדיב ומקצועי של החברה לפתוח הערבה שירות. 

 

 .מ כחוק"לכל התעריפים יתווסף מע*

 

 

 .יחתום מטה על הבקשה להצטרפות שניהאפשרות למנוי המבקש להצטרף 

 

 __________, ביחס לקו שמספרו , מבקש להצטרף לתוכנית, ________________, מ"אני הח

 ._____________ החל ממחזור החיוב 

 _______________:חתימת הלקוח   __________: תאריך

 

 

      

 

 

                        


