תקנון מבצע ממירים נוספים
לקוחות חדשים המצטרפים באמצעות אתר  HOTלמבצעים שלצידם תופיע הודעה על זכאות למבצע

קהל יעד

זה,
מהות המבצע

לקוח יהיה זכאי לקבל עד שני ממירים נוספים (להלן" :הממירים הנוספים") במעמד ההתקנה
הראשונית ,בנוסף לממירים הניתנים במסגרת המבצע  -בהשאלה ,ללא תשלום ,למשך תקופה של
עד  12חודשים (להלן" :תקופת ההטבה") .סוג הממירים הינו על פי מדיניות .HOT
התקנות בהתאם למחיר מחירון  HOTהמתפרסם באתר האינטרנט של  HOTבכתובת

התקנות

 ,/http://www.hot.net.il/heb/customerservice/InstallPriceכשיעורו מעת לעת.
תעריפים לאחר

בתום תקופת ההטבה ,יחויב הלקוח עבור הממירים הנוספים בדמי שכירות חודשיים בסך  ,₪ 10או

שתסתיים תקופת

לפי מחיר השכירות באתר  ,HOTלפי הנמוך (להלן" :מחיר ההמשך המירבי") .למחיר ההמשך

ההטבה

המירבי עשויים להתווסף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן לפי החלטת .HOT

ביטול עסקה

 .1לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת בע"פ ,בטלפון * 6900או
 ,1-801-700-700בדואר בכתובת :יהושע הצורף  13ב"ש ,מיקוד  ,8489955בדוא"ל
 Customer.relations@hot.net.ilאו בפקס .1-801-700-701 :עסקה שההצטרפות אליה
נעשתה באתר האינטרנט ,ניתן לבטל גם באתר בכתובת www.hot.net.il :בהודעה יפרט
הלקוח את שמו ומספר ת"ז ובהודעה בע"פ ,גם  4ספרות אחרונות של אמצעי התשלום.
 .2במקרה שבו הלקוח יבחר לסיים את ההתקשרות עד  14יום מקבלת מסמך זה ,יחוייב בדמי
ביטול בסך  5%מסכום העסקה ,ובכל מקרה לא יעלה החיוב מעל  .₪ 100אם הותקן ציוד
לצורך השירות ,יחוייב גם בדמי התקנה בסך של  ,₪ 100וכן בתמורה היחסית עבור
השירותים שסופקו בפועל עד למועד הביטול.
לקוח שהינו אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש ,אשר התקשר עם החברה בעסקת
רוכלות או מכר מרחוק ,רשאי לבטל את העסקה כאמור בתוך  4חודשים ,כפוף להוראות
חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א.1981 -

תוקף ההצעה מיום 10.04.16
הוראות כלליות
המבצע מיועד אך ורק למנוי הנמנה על קהל היעד של המבצע ,בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי .HOT
ההצעה בתוקף בהתאם למועד שנשלחה ללקוח וכל עוד היא מוצעת לכל המנויים הנמנים עם קהל היעד.
 HOTרשאית לקצר את התקופה שיוצע המבצע ,להאריכה או לסיימה בכל עת.
אפשר לקבל מידע מלא על מחירון  HOTועל מחזורי החיוב באתר האינטרנט של  HOTבכתובת www.hot.net.il
(להלן" :האתר").
לקוח שיפר את תנאי ההתקשרות עם  ,HOTובכלל זה את תנאי המבצע ,לא יהיה זכאי עוד לתנאי המבצע ,מבלי
לגרוע מכל זכות שתעמוד ל HOT-במקרה כזה.
לאחר שתסתיים תקופת ההטבה ,יחויב הלקוח לשלם דמי שכירות חודשיים עבור הממירים שברשותו ,אלא אם
יודיע מבעוד מועד שבחר בהשאלה ,בפיקדון או ברכישה.
כל המחירים הנקובים בתקנון כוללים מע"מ בשיעור  .17%למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מזכות החברה לעדכן את
מחיר המבצע מעת לעת ,במידה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ,החברה רשאית לעדכן את המחיר הכולל לפי שיקול
דעתה.
תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שבין  HOTובין מנוייה ,ואינו גורע ממנו.
אין כפל הטבות.
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תקנון מבצע ממירים נוספים
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