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 הנחיות כלליות .1

 אשר תחול על הרוכש.ש"ח )כולל מע"מ( עבור כל קו,  79העברת בעלות כרוכה בתשלום בסך  .2.2

ללם חתימת המוכר והרוכש בטופס זה, חתימת הרוכש בדף עיקרי הסכם התוכנית ובהסכם בטפסים המצורפים, ובכ מלא את הפרטיםאנא  .2.2

 . התוכנית, פרטי אמצעי התשלום וטופס הגישה לשירותים

במקרה של חברה, יש לצרף אישור מורשה חתימה מאושר ע"י עו"ד/רו"ח ולחתום  צרף צילום תעודת הזהות של הרוכש.ל יש .2.1

 בחותמת החברה.

 לא מילוי כל הפרטים וצירוף המסמכים הרלוונטיים, לא ניתן יהיה להשלים את העברת הבעלות.לתשומת לבך, ל .2.4

 התחייבויות המוכרבקשת ו .2

"( להעברת בעלות ממני לרוכש סלקום, מבקש בזאת את אישורה של סלקום ישראל בע"מ )להלן: ""(המוכר)להלן:" אני הח"מ, המוכר .2.2

והקצאת מספר הטלפון , ()לפי הענין SIM -לרבות גוף המכשיר וכרטיס ה ,(בטופס זה "הציוד הקצ" או "המכשיר)להלן:" בציוד הקצה

 לשימושו של הרוכש.  הרשום מטה

ידוע לי כי בכך יופסקו כל השירותים  .התנאים הכלליים להתחברות לרשת סלקוםבקשה זו מהווה גם בקשה להפסקת שירות כאמור בהסכם  .2.2

 שלהלן.שניתנו למספר הטלפון 

 עבור המכשיר.  , ככל שמסופקים לימקיפההאחריות התיקונים והי כי העברת בעלות במכשיר מבטלת לאלתר את שירותי ידוע ל .2.1

כי אין בשינוי המבוקש על ידי בכדי לגרוע מכל האמור בכל הסכם שנחתם ביני לבין סלקום, לרבות ובלי לגרוע:   ,ידוע לי והנני מסכים לכך .2.4

בגין השימוש במכשיר ובגין רכישת ציוד  סלקום, ולרבות התחייבותי וחובתי לשלם כל סכום שיגיע לכניתוהסכם התו התנאים הכללייםהסכם 

  קצה או מכל סיבה אחרת.

 ידוע לי והנני מאשר לכם למסור לרוכש את סכום חובי לסלקום. .2.2

 התחייבויות הרוכש .3

 את בקשתו של המוכר והנני מסכים לה ולתנאיה.  כי קראתי, מאשר בזה להלן, שפרטי כרשום "(רוכשה)להלן:" אני הח"מ, הרוכש .1.2

כי לתנאים המופיעים בהם. כמו כן, הנני מסכים והנני מסכים  ואת הסכם התוכנית לרשת סלקוםלהצטרפות הכלליים  התנאיםקראתי את  .1.2

 . ת הבעלותהעבר תשלום בגיןתחייבוני ב

 י להחזרי זמן אויר.  ידוע לי כי תוכנית החיוב של המוכר לא תחול עלי וכן לא אהיה זכא .1.1

ידוע לי ואני מסכים כי רישום גוף המכשיר על שמי הינו לצרכי רישום בלבד ואין בהסכמת סלקום לרישום  ציוד קצה,בהעברת בעלות הכוללת  .1.4

  ו.להעיד על תקינותהמכשיר כדי 

 חיובים בגין הציודהעברת ה .4

אשר לא  ו,כל סכום אשר חב המוכר לסלקום בגין רכישתשפרטיו רשומים להלן תועבר לרוכש ו הבעלות בציודמבקשים כי  רוכש והמוכרה     

ואת הבעלות חיובים המפורטים לעיל . אי סימון תיבה זו תותיר את החול מעתה על הרוכשי יסולק על ידי המוכר עד למועד העברת הבעלות,

 המוכר. בציוד בידי

לשלם את יתרת התשלומים בגין מכשיר זה בתשלומים חודשיים ולא בתשלום חד פעמי )כל זאת אם היתרה לא תסולק  מעוניין אני הרוכש, 

 .(ע"י המוכר

 

 דגם המכשיר: _____________________________________________ _ _________________________ מספר הקו להעברת הבעלות: 

 ______________________________ _________ SIM-מספר כרטיס ה  __________________________________ (: IMEIמספר ציוד )

 

 המוכר:חתימת 

 _____________________:ימהתאריך: ___________________ חת  __________________ ת.ז./ח.פ.  _____________________ח שם הלקו

 

 הרוכש:חתימת 

 _____________________תאריך: ___________________ חתימה:  __________________ ת.ז./ח.פ.  _____________________ח שם הלקו
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