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  תושבי קיבוץ גשר: לכבוד
  

  ,שלום רב
וחברת טלראן בתחום  תקשורת קורל בתחום הטלפוניה. א.א בימים אלה נחתם הסכם לשירותי אינטרנט מנוהלים עם חברת

  .האינטרנט
  אינטרנט במהירויות שלשירותי ו, לכל משתמשמודם  תאספק :רות כוללשיה

  .מגה 50ו   30 , 15עד 
  

  ת /ותו הנך מבקשליד השירות א Xי /אנא סמן
  

  מ"כולל מע₪  54מגה       15עד חבילת גלישה                              
  

  מ"כולל מע₪  64 מגה    30עד  חבילת גלישה                             
  

  מ"כולל מע₪  72 מגה    50עד  חבילת גלישה                             
  

  לבעיות אינטרנט 24/7שירות ומענה טלפוני  וכולל ללא התחייבותההסכם  �
  י דרישה"תיבת דואר עם דומיין הקיבוץ עפ �
� FW – חומת אש על הגלישה 
 ת/ליד השירות אותו הנך מבקש Xאנא סמן  �
  

  מ"כולל מע₪  19      קו טלפון חברים
  

  מ "כולל מע₪  45      עסקיםקו טלפון       
  

  מ"עכולל מ₪  17  חיבור אינטרנט ישירות מול הבזק      
  
 :מתאפשר בעזרתוהתשלום עבורו ההסכם הינו פרטני  �
  

  ליד האפשרות המועדפת Xי /אנא סמן
  

  כרטיס אשראיהוראת קבע ב                             
  

  באמצאות חשבון הבנק הוראת קבע                              
  

ו את הפרטים הבאים כולל חתימה במקום אנא מלא, והטלפוניה  על מנת לאפשר את חיבורכם לרשת האינטרנט
  המיועד

  מגה ____ עד של מזמין בזאת שירותי אינטרנט מנוהלים מחברת טלראן חבילה ______ ________________אני 
  .בחתימתי זו הריני מאשר לכם לגבות את הסכום הנקוב לחבילה אותה בחרתי ככתוב לעיל

  :בשווי וללא חיוב  בהשאלהשאני מקבל לרשותי מודם מתקדם ידוע לי 
  מ"ח פלוס מע"ש 170מגה בעלות של 15למהירויות של  ADSL-2מודם  •
 מ"ח פלוס מע"ש 295מגה בעלות של  50ו  30למהירויות של  VDSL-2מודם  •
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 שירותי טלפוניה •
  

  
  :אחריות אינה מכסה את המקרים הבאיםה,  ההתקשרותלאורך כל תקופת למודם קימת אחריות 

  .נזק בזדון ואו שימוש לא סביר, נזקי מים, נזק חשמלי, שבר מכני
  

 .י שווי המודם"עפברה י הח"ידוע לי שמכשיר חליפי יחויב ע, במקרה והתקלה במכשיר לא כלולה בתחום האחריות
  .בעבורו תשלוםית החברה לגבות שאר, לא אחזיר את המכשיר לחברה במצב תקין אםהתנתקות  תבמיד

  
י הסכם שיחתם בין הקיבוץ "ם הטלפוניה ברכזת אחריות כוללת ומקיפה לתקלות בשלוחות המרכזייה עפאחריות בתחו

  .תקשורת קורל.א.לא
, תקשורת לתחזוקה המצב הקיים . א.מבחינת התשתיות אחריות א, אחריות התשתית הינה עד לשקע בכניסה לבית 

 .חדשותעל בסיס התשתית הקיימת לא כולל סלילות 
  
  
  

  םעל החתו
  

  _______ חתימה   _____ __________תעודת זהות  ' מס  _____________________שם פרטי ומשפחה   
  

  )במייל תוחשבונישליחת לצורך , שדה חובה (*   ___________________ @ _____________________כתובת המייל *
  

  ___________תאריך   ______________________טלפון נייד ______ __________________טלפון נייח 

  
  כרטיס אשראי 

                                -  
  תוקף  מספר הכרטיס

  
  
  
  

  יש למסור לנציג את שם הקיבוץ    ___________לתמיכה טכנית 


