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  תקשורת נתוניםתמסורת ו/או  שירותי הזמנתטופס 
 (2019 אוגוסט  - 22)גרסה  

         

כל חברה קשורה  חברת בת ו/אונטוויז'ן בע"מ ו/או ועידן פתרונת קונפרנסינג ש.מ ו/או כל  013מזמין מסלקום תקשורת קווית ש.מ ו/או סלקום ישראל בע"מ ו/או אתה הלקוח 

להלן: )( ISPנט )שירותי גישה לאינטראו שירותי /ו הזמנה( את שירותי תמסורת ו/או תקשורת נתונים בין הנקודות המישק הקבועות ב"סלקוםאו " "קבוצת סלקוםאחרת )להלן: "

 .בהסכםכמפורט  חודשי קבועלמשך תקופת ההתחייבות הקבועה להלן ובכפוף לתשלום  ,"(השירות"

 לקוח חדש    לקוח קיים    

 תעריפים ותמורה .1

 :מפורט להלןתמורת תשלום חודשי קבוע, כהזמנת השירותים תעשה  .1.1

 מספר קו
  סוג השירות
 )יש לסמן(

מהירות העלאה/הורדה         )יש לסמן(  התשתית שעל בסיסה יסופק השירות

(Mbps) 
  *(ISP) שירות אינטרנט

 )יש לסמן(
סה"כ תשלום חודשי עבור 

 הקו

1  P2P  ISP  C.E  700 לא כן   20/20 צד ג' תמסורת ₪  

2  P2P  ISP  C.E  לא כן        /      צד ג'  תמסורת       

3  P2P  ISP  C.E   לא כן        /      צד ג' תמסורת       

4  P2P  ISP  C.E  לא כן        /      צד ג'  תמסורת       

5  P2P  ISP  C.E  לא כן        /      צד ג'  תמסורת       

 

 תשלום חודשי קבוע כמות (Mbpsורדה מרבית)ההעלאה/מהירות  סוג השירות סימון

                  /      *(ISPשירות אינטרנט ) 

 
טווחי הכתובות  4-)מעבר לבתשלום  IPכתובות 

 הכלולות(
  ₪ 200 32 לא רלוונטי לא רלוונטי

 .עלות נוספת )בכפוף לשיקול דעתה של סלקום ובהתאם לסוג הציוד( ללא IP כתובות  4של עד ולצורך הגדרת ציוד התקשורת יסופק ללקוח טווח  ISPבמסגרת הזמנת שירות * 

 (Mbps) 0.01/0.01מהירות העלאה/הורדה מינימלית 

 

 )במקרה של מספר סניפים, יש למלא כתובת כל סניף( כתובת חיבור הקווים .2

מספר 

 קו

 

קצה  ישוב מס' חדר קומה תמס' בי רחוב שם החברה )יש לסמן( ממשק )יש לסמן( סוג ממשק
חיבור 

 הקו

 נתניה       2 12 האומנות  קלאודניקס ETERNET 1E  לוגיפיזי   צד א 1

                               נטוייזן ETERNET 1E  לוגיפיזי   צג ב 1

                                     ETERNET 1E  לוגי פיזי  צד א 2

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צג ב 2

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צד א 3

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צג ב 3

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צד א 4

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צג ב 4

 קבוצת סלקום

 10רח' הגביש 

 42140נתניה  4060ת.ד. 
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                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צד א 5

                                     ETERNET 1E  לוגיפיזי   צג ב 5

 

 

 ש"ח       -  קבוע"(השי חודהתשלום סך ה" סה"כ תשלום לחודש בגין השירותים המפורטים לעיל )להלן:

 הערות כלליות לתעריפים ותמורה .3

 המחיר החודשי ישולם על ידי הלקוח מדי מחזור חיוב, בין אם נעשה שימוש בקו, ובין אם לאו. .3.1

 .מבוצע באמצעות תשתית אופטית בלבד Mbps 150 -בקצבים הגבוהים מחיבור קו לידיעתך,  .3.2

 0.01/0.01מאלית היא מהירות ההורדה והעלאה המיני .3.3

 

 דמי התקנה .4

 ISPמנת שירות )למעט בהז על ידך נושהוזמ יםלמען ולשירות ו/ או לספק צד ג' כלשהו, לרשת סלקום חיבור: הMbps 1000במקרה של חיבור קו חדש בקצב סימטרי של עד )כולל(  .4.1

. דמי התקנה"()להלן: "₪  250תשלומים חודשיים שווים בסך  24-אשר ייגבו ממך ב כל קו, בגיןש"ח  6,000 , כרוך בעלות פריסה והקמת תשתית בתשלום חד פעמי בסך שלבלבד(

ש"ח,  250גובה לא תחויב בתשלום החודשי בגין דמי ההתקנה ב, ומעלה₪  250במידה ותבצע שימוש מעל מדרגת הבסיס, כהגדרתה בתנאי התוכנית, בגובה ו מחזורי חיוב 24 במשך

 טבת החזר דמי התקנה"(.)להלן: "ה מדי מחזור חיוב

 ISPירות )למעט בהזמנת ש על ידך נושהוזמ יםלמען ולשירות ו/ או לספק צד ג' כלשהו, רשת סלקוםל חיבור: הMbps 1000במקרה של חיבור קו חדש בקצב סימטרי של מעל  .4.2

. ן: "דמי התקנה"()להל₪  500תשלומים חודשיים שווים בסך  24-גבו ממך באשר יי בגין כל קו,ש"ח  12,000 , כרוך בעלות פריסה והקמת תשתית בתשלום חד פעמי בסך שלבלבד(

ש"ח,  500ובה בגלא תחויב בתשלום החודשי בגין דמי ההתקנה , ומעלה₪  500במידה ותבצע שימוש מעל מדרגת הבסיס, כהגדרתה בתנאי התוכנית, בגובה ו מחזורי חיוב 24 במשך

  )להלן: "הטבת החזר דמי התקנה"(. מדי מחזור חיוב

 תקופת התוכנית וההתחייבות .5

 . "(תקופת ההתחייבות)להלן:"מחזורי חיוב  24 הנה בהתחייבות למשך התוכנית .5.1

 חזורי חיוב מלאיםמ 24-ון יהיה קצר מחודש, הוא יתווסף ל, ותחל מיד עם תחילת השירות. במידה ומחזור החיוב הראשלעילהמפורט הקבוע החודשי  תשלוםבהתוכנית הנה  .5.2

 "(. תקופת התוכנית)להלן: "

על פי הסכם זה,  ו/או ממועד תחילת מתן השירות לרשת חיבור הקו( בנפרד ותחל החל מרגע "השירותאו " "הקו"להלן: ) ISPו/או שירות תקופת התוכנית מתייחסת לכל קו  .5.3

 .מבלי לגרוע מכל התחייבויות הלקוח האחרות לסלקוםו כמפורט להלןכפוף להחזר התשלומים . הלקוח רשאי להפסיק את השירות בהמאוחר מביניהם

 ועדכון תעריפים הפסקת ההתקשרות .6

כהגדרתו  רשאינו לקוח פטובתקופת התחייבות , יהיה על לקוח "(הארוע הרלוונטי)להלן: "הבעלות בקו ו/או העברת מכל סיבה שהיא עם הפסקת ההתקשרות בהסכם זה  .6.1

ותרו לסיום במספר מחזורי החיוב שנהקבוע  התשלום החודשיסך סך כולל שהינו מכפלת בתשלום אחד  ,קום מיד עם קרות האירוע הרלוונטילשלם לסל ,בתנאים הכלליים

, אם יודבגין צמים תשלוו בגין דמי ההתקנהבנוסף על הלקוח לפרוע מיידית את כל חובותיו, ככל שקיימים, ובכלל כך  ."(החזר שווי הטבהבגין כל קו )" תקופת ההתחייבות

 .נרכש

 תרתילו כאלו:  יהיוותנאים הכלליים, יחוייב הלקוח בתשלומים הבאים במידה הסכם הכהגדרתו ב אם במועד הארוע הרלוונטי יהיה  הלקוח לקוח פטורעל אף האמור לעיל,  .6.2

ל הפרת הסכם סלקום להעמיד תשלומים אלו לפרעון מידי במקרה ש, אשר תמשיך כסדרה, בכפוף לזכות מים, ככל וקייודמי ההתקנה בגין הציוד מסולקת הבלתי התשלומים

 לרבות אי תשלום. בנוסף יועמדו לפרעון מיידי כל חובות הלקוח, ככל וקיימים, והכל ללא היוון ובתשלום אחד.  

תשלומים,  מים האמורים ו/או לגבות אותם במספרהסכו סלקום רשאית לדחות את מועד תשלוםהתחייבות הלקוח לתשלומים האמורים לעיל תתווסף לכל התחייבות אחרת.  .6.3

ר הלקוח פטו במקרה של מעבר תוכנית בו תחליט סלקום שלא לגבות את דמי היציאה במועד המעבר, תבחן שאלת היותו של כל דחייה לא תחשב כויתור. .שיקול דעתה לפי

 שתמצא סלקום לנכון, לרבות בחשבון העיתי.במועד הפסקת התוכנית החדשה. תשלומים אלה יבוצעו במזומן או בכל דרך אחרת 

 סלקום תהיה רשאית לשנות את מבנה ההתקשרות ותנאיה לרבות הפסקת שירותים שונים ו/או להעלות את התעריפים מעת לעת לפי שיקול דעתה.  .6.4

ם ורטים בהסכתהא סלקום רשאית לעדכן את התעריפים המפלמרות האמור, ללקוח בתקופת התחייבות, שאינו לקוח פטור כהגדרתו בהסכם התנאים הכלליים במועד השינוי,  .6.5

ביחס למדד שלפני המדד הידוע במועד  15.2.2014 -שהתפרסם ב 2014זה בשיעור שנתי מצטבר שלא יעלה על מדד המחירים לצרכן )לפי מדד בסיס בגין חודש ינואר 

מבר( בהתייחס לתשלום החודשי הקבוע, ללא קשר למועד ההצטרפות להסכם. סלקום דצ 31 -בינואר  1לכל שנה קלנדרית ) 10%עדכון התעריפים(, בתוספת של עד 

נה לאות בשרשאית להעלות תעריפים בשיעור המרבי השנתי אף אם הצטרפת במהלך השנה. כן תהא סלקום רשאית לפצל את שיעור ההעלאה השנתי המרבי למספר הע

   "(.מועדי העלאת התעריפיםימים )להלן: " 30 -בין העלאה להעלאה לא יפחת מקלנדרית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שמנין הימים 

ועד העלאת תעריפים, במ התעריפים, תהיה סלקום רשאית להעלות העלתה את התעריפים בגובה מלוא שיעורם במועד/י העלאת במידה וסלקום לא העלתה תעריפים ו/או לא .6.6

הודעה י רשיונה, במצטבר. העדכון ייעשה על פי שיקול דעתה של סלקום ותנא יפים אחר לאחר מכן,  לפי הענין,  בשיעורמועד העלאת תער התעריפים הבא לאחריו ו/או בכל

 אליך. 

 כללי .7

 כל המחירים בהסכם זה אינם כוללים מע"מ. מע"מ יתווסף על פי כל דין. .7.1

 מתאימה לצורך מתן השירותים המוזמנים. תשתית בדיקת קיוםאו כל התקשרות כפופים להשירותים מותנים בקיום תשתית מתאימה ולפיכך בקשה זו ו/ .7.2

( בהסכם זה. התקשרות ותשלום לספק ISPעל הלקוח לוודא כי קצב הגלישה המסופק על ידי ספק התשתית יהיה זהה לקצב הגלישה המסופק במסגרת שירותי האינטרנט ) .7.3
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 התשתית יבוצע בנפרד על ידי הלקוח, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

ת אופן יזום אבתנאי התקשרות כלליים. סלקום שומרת לעצמה את הזכות להאט  –הגלישה אינו מובטח, אינו קבוע והוא מותנה בגורמים שונים כמפורט בהסכם המנוי  קצב .7.4

אין בכך  –ויין מהירות מירבית מעת לעת צורך ויסות עומסים וניהול רשת תקין. חשוב שתדע כי בכל מקום בו תצל  קצב העברת הנתונים כמפורט בתנאים הכלליים, וזאת גם

 כדי להוות התחייבות של סלקום כי תוכל להגיע למהירות זאת. 

וים ליים"(, המהוכל אחד מהשירותים המסופקים במסגרת הזמנה זו )להלן:"התנאים הכללשל קבוצת סלקום תנאים הכלליים נספחי הגם לתנאים המופיעים ב יםצטרפמ וז הזמנהתנאי  .7.5

 . סלקום כם ההתקשרות עםיחד את הס

 .יום ממועד מסירתה ללקוח. בתום התקופה תהא רשאית סלקום שלא לאשר את ביצוע ההתקשרות במסגרת תנאי הצעה זו 30הצעה זו תעמוד בתוקפה עד  .7.6

 .די פניות הציבורלי 42140נתניה,  4060, ת.ד. 10לצרכי הסכם זה כתובתך הינה כמפורט בהסכם זה וכתובת קבוצת סלקום הינה רחוב הגביש  .7.7

 החברה ואיש הקשרפרטי  .8

                        

 ישוב ומיקוד רח' ומספר –כתובת  מספר ת.ז/ח.פ/ח.צ שם הלקוח/החברה

                        

 מספר פקס מספר טלפון )איש הקשר( ת.ז )איש הקשר( שם ומשפחה )איש הקשר(

      כתובת דוא"ל של איש הקשר:  

        למשלוח חשבוניות והודעות:דוא"ל כתובת 

 דוא"ל.בכתובת ה וא"ל במקום ו/או בנוסף לדיוור לכתובת הלקוח. באחריות הלקוח להודיע על כל שינוימתן כתובת הדוא"ל מהווה אישור למשלוח חשבונית חודשית וכל הודעה אחרת לכתובת הד

 

 שירות תחזוקה ותמיכה מורחב .9

רותי תקשורת נתונים ש"ח לחודש. הנך מאשר את קיבלת מסמך תנאי שירותי התחזוקה והתמיכה לשי 150השירות בעלות של  – אבקש להצטרף לשירות תחזוקה מורחב 

 וטלפוניה.

 

ל שם הכלליים בהתאם לתנאים המופיעים בנספחי התנאיאת הסכמתי להזמנת השירותים כמפורט לעיל והכל  בחתימתי הנני מאשר את פרטי ההזמנה המופיעים בטופס הזמנת השירות

 .ם ההתקשרות עם סלקוםקבוצת סלקום לכל אחד מהשירותים המסופקים במסגרת הזמנה זו, המהווים יחד את הסכ

 

            

 :לקוחפרטי ה

 שם מורשה החתימה _________________________________ תפקיד __________________________ ת.ז ___________________________

   _______________________________                     ___________________  _________                    __________________________________ 

 תימת הלקוחח                                               תאריך                                                 שם וחתימת נציג המכירות                                            

 חותמת רק במקרה של תאגיד()                                                                                                                                                                                         
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