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הטבה ללקוחות סלקום  tvהמנויים בשירות נטפליקס*
פרטי הלקוח ( למילוי ע"י נציג המכירות ):
שם הלקוח __________________________

ת.ז/.ח.פ/.ח.צ ______________________________.קו מס' __________________________;

 .1פרטי ההטבה
 .1.1סלקום מאפשרת ללקוחות סלקום  tvואשר עומדים בתנאים המפורטים להלן ,לפנות לסלקום לצורך קבלת הנחה בסך ₪ 03
לחודש כנגד התשלום החודשי הקבוע בתוכנית למשך עד  6חודשים רציפים (להלן" :ההטבה").
* ההטבה המוצעת הינה מטעמה של סלקום בלבד ואינה נובעת משיתוף פעולה עסקי עם חברת נטפליקס.
נטפליקס הינו סימן מסחר רשום של חברת .Netflix, Inc
 .2תנאים למתן ההטבה
זכותך לקבלת ההטבה מותנית בעמידתך בכל אחד ואחד מהתנאים המצטברים הבאים:
 .2.1היותך מנוי על אחת התוכניות הבאות" :סלקום טיוי" או "סלקום טריפל" או "סלקום קאווטרו""( ,התוכניות המזכות") ועומד בכל תנאיהן.
 .2.2רכשת מסלקום  Apple TVאו מסך טלוויזיה  LGאו סטרימר תומך אנדרואיד ("להלן":ממיר תומך") והינך משלם בגין רכש ציוד זה ,או שהינך
שוכר בתשלום מסלקום ממיר תומך ומשלם בפועל תשלום חודשי בגין השכירות .במקרה בו הינך שוכר בתשלום מסלקום ממיר אחר שאינו
ממיר תומך ,תוכל להחליף את הממיר השכור שברשותך בממיר תומך (בכפוף לקיום מלאי) ,תמורת תשלום חד פעמי בסך  .₪ 99התשלום
החד פעמי כאמור יתווסף לתשלום בסך  ₪ 29לחודש בגין כל אחד מהממירים אותם הינך שוכר ,כמפורט בתנאי ההסכם .הממיר התומך
ישלח אליך באמצעות שליח (ללא התקנה).
 .2.2הצטרפת בפועל לשירותי נטפליקס ,הינך מחוייב בגין שירותים אלו ,והמצאת לסלקום אישור הצטרפות ,המעיד על שם משתמש (כתובת
דואר אלקטרונית) זהה בסלקום  tvובשירות נטפליקס ,מובהר כי במקרה בו תפסיק את המנוי בנטפליקס לפני תום תקופת ההטבה ,לא
תהיה זכאי להטבה זו .לצורך מתן ההטבה והמשכה ,נוכל לדרוש בכל עת אישור כי הינך עדיין מנוי בשירות נטפליקס.
 .2.2הינך משלם בפועל בגין שירותי התקשורת הקבועים בתוכנית המזכה ,סכום שאינו נופל מהתשלום החודשי הקבוע בתוכנית המזכה.
 .2.2היותך מנוי על שירותי הטלוויזיה של סלקום ,ועושה בהם שימוש פעיל.
 .2תנאים נוספים
 .2.1לצורך קבלת ההטבה ,הינך מתבקש לשלוח בקשה הכוללת את פרטי הזיהוי המלאים שלך לכתובת מייל ,hatava@cellcom.co.il
ולבקשה זו יצורף האישור כאמור בסעיף  2.2לעיל .רישום זכאותך להטבה יתבצע תוך  2ימי עסקים מקבלת מלוא הפרטים והמסמכים,
אולם מתן ההטבה בפועל יחל במחזור חיוב המלא שלאחר רישום זכאותך .מובהר כי ההתקשרות עם נטפליקס הינה על אחריותך
הבלעדית ,ולסלקום אין כל קשר או אחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי ההתקשרות ,תנאי השירות או כל דבר אחר הקשור לכך.
 .2.2ההטבה לא תינתן במקרה בו לא תעמוד במלוא התנאים המפורטים במסמך זה ,לרבות במקרה בו תעבור לכל תוכנית אחרת ,למען הסר
ספק ,ההטבה תנתן במשך עד ששה חודשים רציפים בלבד ,במקרה בו באחד החודשים ,לא תהיה זכאי ,מכל סיבה שהיא ,לקבלת ההטבה,
יופחת מספר החודשים הכולל בהם תהיה זכאי לה .סכום ההטבה בסך  ₪ 23לחודש כאמור הינו הסכום המירבי ,סכום זה לא יעלה על
התשלום הקבוע המשולם בפועל בגין התוכנית המזכה ,סכום ההטבה לא ישתנה ויישאר על כנו גם במקרה בו התשלום החודשי בגין
התוכנית ישתנה ,וגם במקרה בו יהיה שינוי בהתקשרות שלך עם נטפליקס או במקרה בו תרכוש מספר מנויים מנטפליקס .סדר זקיפת
הטבות להן הינך זכאי תעשה לפי בחירתה של סלקום ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2.2הוראות נספח זה הינן בנוסף לכל האמור בתוכנית ו/או בהסכם התנאים הכלליים ו/או בכל הסכם אחר ,בינך לבין סלקום ,וכל תנאי התוכנית
יוסיפו לחול עליך ולחייבך.
 .2.2מובהר כי ההטבה תוצע לפרק זמן מוגבל .באם לא השלמת את הרישום להטבה ,לרבות העברת כל הפרטים והמסמכים ,בתקופה בה
ההטבה מוצעת ,לא תוכל להצטרף לאחר מכן .סלקום רשאית להפסיק את ההטבה ו/או לשנות ,מעת לעת ובהודעה מראש ,את מתכונת
ההטבה ,במלואה או בחלקה ,לפי שיקול דעתה ובכלל כך לשנות ו/או לבטל את ההטבה ו/או לעדכן את תעריפי כל השירותים לרבות אלו
שאינם נקובים במסמך זה בכפוף לכל דין.

