הטבת שירות  VODלשנה 1619
קהל יעד

לקוחות שאינם מנויים בשירות ה  VODבשנה האחרונה

מהות המבצע

דמי מנוי לשירות  HOT V.O.Dלמשך תקופה של עד  12חודשים (להלן :תקופת ההטבה) ב 9.90
שח לחודש.
מובהר כי דמי המנוי אינם כוללים תוכן המסופק בתשלום.

תעריפים לאחר

לאחר שתסתיים תקופת ההטבה ,יחויב הלקוח עבור השירות בסך של  ₪ 39.90בחודש ,או בהתאם

שתסתיים תקופת

למחירון  HOTכפי שיהיה באותה עת – לפי הנמוך מביניהם.

ההטבה
ביטול עסקה

לקוח 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.

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.ilלהלן" :האתר").
התשלום עבור שירותי הטלוויזיה הוא בהוראת קבע או בכרטיס אשראי.
שירותי שידור ,ציוד ושירותים אחרים ש HOT-מציעה ושאינם ניתנים למנויים במבצע זה ,יוצעו בהתאם למחיר
מחירון  , HOTכפי שיהיה מעת לעת.
 HOTתהיה רשאית לשנות את מחירי השירותים וכן את תעריפי ציוד הקצה בחלופות השונות הנזכרות בתקנון
זה ,בכפוף להוראות כל דין.
 HOTתהיה רשאית לשנות את הרכב החבילות ,המסלולים ,השירותים ,המוצרים ואת חבילת הבסיס ,על פי
שיקול דעתה ובהתאם להוראות הרישיונות ולהוראות הדין.
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.
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.
תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שבין  HOTובין מנוייה ,ואינו גורע ממנו.
ללא כפל הטבות.
 : HOTהוט – מערכות תקשורת בע"מ ,ח.פ520040072 .
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