Simple Europeטופס הצטרפות
פרטים אישיים:
שם פרטי ________________:שם משפחה _______________ :מספר זהות  /דרכון________________ :
מספר טלפון __________________ :מספר טלפון נייד_____________ :מספר פקס________________:
כתובת:

דואר אלקטרוני:

פרטי תאגיד :
רחוב

מס' בית/דירה

מיקוד

ישוב

שם התאגיד__________________:מספר תאגיד__________________:איש קשר__________________:

רכישת כרטיס SIMple Europe
עלות הזמנת כרטיס –  ₪ 57לכל כרטיס

השכרת ערכה סלולארית
עלות השכרה 7-ש"ח ליום
כמות מכשירים מוזמנת________ :

כרטיס הסים לא ניתן להחזר
כמות כרטיסים מוזמנת:

_________

מתאריך_______ :
עד תאריך______________ :

ערכה סלולארית להשכרה כוללת :נרתיק נשיאה ,מכשיר סלולארי ומטען .תקופת ההשכרה הינה מרגע היציאה
מהארץ ועד תאריך החזרה המופיע בטופס זה או עד תאריך ההחזרה בפועל למשרדי החברה ,המאוחר מביניהם.
במקרה של אובדן מכשיר/ים תחויב/י בסך של  ₪ 011לכל מכשיר שלא הוחזר.
שליחויות*
אני מעוניין שכרטיס/י ה  SIMple Europeישלח אלי
באמצעות באמצעות שליחות ישירה:

רגילה

ערב/דחופה

בהולה

אני מעוניין שכרטיס/י ה  SIMple Europeישלח אלי
באמצעות דואר ישראל:

דואר שליחים:
פתח תקווה ()₪ 91

לעיר ________________:בעלות___________:ש"ח

גוש דן ()₪ 72

בין עירוני ()₪ 72

דואר רשום ()₪ 91

* בהתאם למופיע בתנאי שירות  .SIMpleהח"מ מאשר/ת לאקספון  190לחייב את כרטיס האשראי  /הוראת הקבע
שלו/שלה ,בהתאם לשליחות שסומנה.

תנאים עיקריים:















כרטיס  SIMple Europeהינו מוצר משלים לקבלה והוצאה של שיחות בחו"ל ואינו מוצר תחליפי .יש להצטייד
באמצעי התקשרות נוסף בחו"ל.
כרטיס  SIMple Europeפועל במכשיר סלולארי הפועל בטכנולוגית  GSMופתוח לכרטיס  SIMזר ()SIM Free
בדיקת התאמתו ופעולתו של כרטיס ה SIMple Europe -במכשיר הסלולארי הינה באחריות הלקוח.
בכרטיס  SIMple Europeאין אפשרות גלישה סלולארית
זמן שיחה בכרטיסי  SIMpleנמדד בדקות שלמות ומעוגל כלפי מעלה.
השימוש בכרטיס  SIMple Europeיבוצע בהתאם להוראות השימוש המצורפות לכרטיס
אקספון  190בע"מ לא תשא בעלויות כל שהן הנובעות משימוש לקוי בכרטיס  SIMple Europeאו מכל תקלה אחרת
 SIMple Europeתומך בהודעות  SMSבאנגלית בלבד .כל הודעה מוגבלת ל 971 -תוים.
אקספון רשאית ,בכל עת ,בכפוף למתן הודעה ללקוח של  01יום מראש ,להפסיק את שירות Simple Europe
ובמקרה כזה יחסם השימוש בכרטיס לא יינתן כל החזר ו/או זיכוי בעבור הכרטיס ו/או כל החזר ו/או זיכוי אחר,
למעט במקרה של הפסקת השירות בתוך  901יום מיום שבו נרכש הכרטיס שאז יהיה הלקוח רשאי לקבל החזר
חלקי של  ₪ 01בכפוף לכך שהעביר דרישה בכתב לאקספון בתוך  74יום ממועד ההודעה על הפסקת השירות
הח"מ מאשר לאקספון  190לחייב את כרטיס האשראי  /הוראת הקבע שלו ,בהתאם לפרטים המופיעים בטופס
"הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי" " /הוראה לחיוב חשבון" המצ"ב ,עבור רכישת כרטיס  SIMple Europeוכן
בהתאם לשימוש החודשי בכרטיס ה .SIMple Europe-הוראת חיוב זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול.
אקספון  190בע"מ רשאית לשנות את מחירון  SIMple Europeללא כל הודעה מוקדמת על כן באחריותו של אח"מ
להתעדכן בשינויים באופן שוטף
הח"מ מאשר בזאת ,כי ראה את מחירון תעריפי השיחות בכרטיס  SIMple Europeוקרא את "תנאי שירות "SIMple
המופיעים באתר החברה (.(www.018.co.il

תאריך

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

חתימה

חותמת חברה

יש להחזיר טופס זה כשהוא מלא וחתום לפקס מספר 30-3375500 :או למייל info@018.co.il

