מספר לקוח______________________:
מנהל/נציג מכירות_________________ :

טופס שיוך

אני הח"מ מודיע/ה בזאת ,כי בחרתי באקספון  018בע"מ )להלן" -אקספון  018״( כמפעיל הבין-
לאומי הנבחר שלי וכי ברצוני לבצע שיחות טלפון יוצאות לחו"ל תוך שימוש בקוד חיוג מקוצר )" "00ו-
" ("188באמצעות אקספון .018
אני מבקש/ת בזאת מאקספון  018לשלוח לבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ו/או להוט
טלקום שותפות מוגבלת ו/או למירס תקשורת בע"מ ו/או לסלקום ישראל בע"מ ו/או לפלאפון תקשורת
בע"מ ו/או לחברת פרטנר תקשורת בע"מ הודעת שיוך בהתאם לפרטים שבטופס זה.
שם פרטי _____________ :שם משפחה_________________ :
שם התאגיד ___________:מספר התאגיד________ :
מספר ת.ז_____________:
רחוב _______________ :מס' בית_____:מס' דירה/קומה____ ישוב_________ :
מיקוד______:
מספר פקסימיליה_______________:
מספר טלפון ליצירת קשר______________:
כתובת דואר אלקטרוני____________________________________________ :
מספרי הטלפון להם אבקש לקבוע את אקספון  018כמפעיל הבין-לאומי הנבחר שלי:
_________________ 3 __________________2 _______________1
__________________6__________________5________________4
אם ברצונך לשייך מספרי טלפון נוספים ,סמן  \/במשבצת שמימין וצרף לטופס זה רשימה חתומה.
לידיעתך :ניתן לקבוע לכל מספר טלפון מפעיל בין-לאומי נבחר אחד בלבד.
הנך רשאי/ת לשנות בכל עת את המפעיל הבין-לאומי הנבחר שלך באמצעות חתימה על טופס שיוך.
השיוך יתבצע על-ידי המפעיל/ים הנ"ל בתוך שבעה ) (7ימי עבודה ממועד קבלת הודעת השיוך.
ביצוע השיוך בתוך פרק הזמן הנ"ל מותנה במילוי כל הפרטים שבטופס זה ובחתימתך עליו.
ביצוע שיוך על-ידי מפעיל מפ"א כרוך בתשלום למפ"א.
תאריך _____________:חתימה ______________:חותמת_______________:
שעה ______________:שמות מורשי החתימה בתאגיד___________________ :
לפני שהנכם משתמשים בקוד חיוג מקוצר " ,"00נא וודאו שאכן שויכתם לאקספון  018באמצעות
חיוג  00-000-000וקבלת אישור המענה הקולי.
עד לקבלת אישור המענה הקולי בדבר שיוך קו הטלפון ,יש לחייג בקידומת  018בלבד.
שימו לב! לצורך השלמת התהליך יש למלא טופס זה ולשלוח אותו לפקס
מספר03-9254433 :
שים/י לב! במידה והינך מבצע/ת ניוד ממפעיל אחד למפעיל אחר )סלולרי או קווי( עלייך לעדכן את
 018אקספון על מנת לשייך את הקו אלינו מחדש על מנת להמנע ממקרים של תמחור השיחות
בתעריף גבוה.
פרטי ההתקשרות עמך ,אשר מסרת לנו במהלך הרכישה ,ישמשו אותנו בעתיד למשלוח עדכונים
שיווקים על מבצעים ,הטבות ,מוצרים חדשים ועוד .אם אין ברצונך לקבל בעתיד מידע שיווקי זה ,אנא
העבר בקשה חתומה בכתב למשרדי אקספון  018או לדוא"ל.xfone@018.co.il :

