תקנון מבצע קו סלולאר של  HOT mobileב  10שח לחודש לשנה
מהות התוכנית

מצטרפים לאחת מהחבילות שבמבצע ונהנים מקו טלפון סלולארי של  HOT mobileבהתאם לתנאי
תכנית המבצע:

דגשים

חבילה

מחיר חודשי קבוע

ספק אינטרנט בלבד במהירות  12Mb/1Mbעד 100Mb/2Mb

₪ 20

ספק אינטרנט ותשתית אינטרנט  HOTבמהירות 30Mb/1.5Mb

₪ 100

ספק אינטרנט ותשתית אינטרנט  HOTבמהירות 100Mb/2Mb

₪ 120

HOTnet
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תהיה רשאית לעדכן את מחיר המסלול ו/או להצמידו למדד ,על פי שיקול דעתה

מעת לעת ובכפוף להוראות הדין.
תעריפים בסיום

בהתאם לתנאי תכנית המבצע.

תקופת ההטבה
למנוי הסלולאר
ביטול עסקה

 .1לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת בע"פ ,בטל'  ,*6901בדואר בכתובת:
 HOTnetיורו פארק ביניין הולנד א"ת יקום ,קיבוץ יקום .מיקוד  6097200או בפקס 077-
 .5346033בהודעה יפרט הלקוח את שמו ומספר ת"ז ובהודעה בע"פ ,גם  4ספרות
אחרונות של אמצעי התשלום.
 .2במקרה שבו ביטל הלקוח את העסקה בתוך  14ימים ממועד ההצטרפות או קבלת מסמכי
העסקה ,לפי המאוחר ,יחויב הלקוח עבור שירות שסופק לו בפועל עד למועד הביטול.

תוקף ההצעה מיום 01.10.15
הוראות כלליות
התוכנית מיועדת אך ורק למנוי הנמנה על קהל היעד של התוכנית ,בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי
.HOTnet
ההצעה בתוקף בהתאם למועד שנשלחה ללקוח וכל עוד היא מוצעת לכל המנויים הנמנים עם קהל היעד.
 HOTnetרשאית לקצר את התקופה שתוצע התוכנית ,להאריכה או לסיימה בכל עת.
אפשר לקבל מידע מלא על מחירון  ,HOTnetועל מחזורי החיוב באתר האינטרנט של  HOTnetבכתובת
( www.hotnet.net.ilלהלן" :האתר").
המחירים שלעיל כוללים תשלום רק עבור שירות ספק אינטרנט .חיבור ותשלום לספק תשתית האינטרנט
הינו באחריות המנוי.
שדרוג או שינוי מהירות הגלישה כפוף למהירויות הגלישה שישווקו בידי  HOTnetבעת בקשת הלקוח לשדרוג
או לשינוי.
הגלישה באינטרנט מותנית בעמידה של ציוד הלקוח בדרישות הסף הטכנולוגיות המפורטות באתר.
על -מנת ליהנות מקצבי הגלישה המפורטים בתקנון ,יש להזמין בנפרד שירותי גלישה בקצבים תואמים
מספק תשתית האינטרנט .המהירות תסופק בכפוף לקיום תשתית וציוד מתאימים התומכים במהירות
הגלישה בבית המנוי.
מהירות הגלישה באינטרנט הינה על בסיס מאמץ מירבי (" .)"best effortהמהירות מושפעת מגורמים שונים
כגון :הגדרות המחשב הביתי ,השרת באתר בו גולש הלקוח ועוד .מהירות הגלישה הרשומה לעיל הינה בחיבור
קווי .מהירות הגלישה ברשת אלחוטית כפופה למגבלות טכניות.

 ,HOTnetיורו-פארק ,בניין הולנד ,א"ת יקום ,קיבוץ יקום6097200 ,
www.hotnet.net.il
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תקנון מבצע קו סלולאר של  HOT mobileב  10שח לחודש לשנה
בהתאם להוראות כל דין ,החיבור לשירותי  HOTnetואספקתם מותנים וכפופים למגבלות טכניות ולתנאי הרישיון
המיוחד של  HOTnetממשרד התקשורת ("הרישיון").
ההצטרפות לתוכנית תתאפשר ללקוחות המשלמים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
שירותים אחרים ש  HOTnetמציעה ו/או תציע בעתיד ושאינם ניתנים למנויים במבצע זה ,יוצעו בהתאם
למחיר מחירון  ,HOTnetכפי שיהיה מעת לעת.
 HOTnetתהיה רשאית לשנות את מחירי השירותים הנזכרות בתקנון זה ,בכפוף להוראות כל דין.
לקוח שיפר את תנאי ההתקשרות עם  ,HOTnetובכלל זה את תנאי התוכנית ,לא יהיה זכאי עוד לתנאי
התוכנית ,מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד ל HOTnet-במקרה כזה.
כל המחירים הנקובים בתקנון כוללים מע"מ בשיעור  .17%למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מזכות החברה לעדכן
את מחיר התוכנית מעת לעת ,במידה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ,החברה רשאית לעדכן את המחיר הכולל
לפי שיקול דעתה.
תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שבין  HOTnetובין מנוייה ,ואינו גורע ממנו.
ללא כפל הטבות.
 :HOTnetהוט נט שירותי אינטרנט בע"מ ח.פ.51-212970-1 .
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המהירויות יסופקו ע"י  HOTnetבכפוף לשיווקן ע"י חברות התשתית
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