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 "גלישה בחשבונית"טופס הרשאה ויפוי כוח לשימוש במערכת 

 )2010אוקטובר  – 11גרסה (

לצור� " גלישה בחשבונית"ת להירש� לשירות /מבקש, � סלולריי� בחברת סלקו� המפורטי� להל�בעליה� של קווי טלפו, מ"אני הח
  :בפירוט שיחות יוצאות של כל קווי הטלפו� הסלולריי� שבבעלותי, לפי החלופות כדלקמ�, או של משתמשי� מטעמי/שלי ו, צפייה

  

  :דכני� ברישומי סלקו�הנני   מאשר שימוש בהרשאות כמפורט בטבלה להל� בהתא� לפרטי� המעו

  

  

  

  

  

  

  

קבלה וחיתוכי� , של סלקו� פעולות צפייה" גלישה  לחשבונית" למורשה לבצע  במסגרת שירות או/ההרשאות כאמור יאפשרו לי ו
� "שאי לבצע על פי הסכ� הרטפעולות אשר אני ר, )כול� או חלק� לפי ההרשאה(שוני� בפרטי השיחות היוצאות של קווי� שבבעלותי 

ל יהיה כפו� לתנאי� הקבועי� "או על ידי הנ/או קבלת הנתוני� על ידי ו/כי ביצוע פעולות ו, ידוע לי. שעל פיו התחייבתי כלפי סלקו�
  .כפי שיהיו מעת לעת, המפורסמי� באתר סלקו� באינטרנט" גלישה בחשבונית"� כמו ג� לתנאי השימוש בשירות "בחוזה הרט

י� /י� מחזיק/א� קיי�, לרבות כלפי, הסותרת את ההרשאות כאמור'  מאשר כי אי� ולא תהיה לי כל התחייבות כלפי צד גאני
  .� על רשימת מיופי הכח/� נימנה/י� שימוש מטעמי ובשרותי בקווי הטלפו� הסלולרי שבבעלותי אשר אינו/ועושה

או על /ת סלקו� מכל אחריות שעלולה לנבוע מפעולות שיבוצעו על ידי ואני מסכי� כי חתימה על טופס ההרשאה ויפוי כח זה פוטרת א
  .ושלגביה� נמסרה לה� הרשאה כאמור, ל"או ממידע שימסר לנ/או מיופי הכח ו/ידי המשתמשי� ו

  חשוב

 .מותנה בהרשמה" גלישה ישירה"השימוש בשירות  •
  .מראש ובכתב, ופי הכחמי/או פרטי המורשי�/הלקוח יודיע לסלקו� לאלתר על כל שינוי בזהות ו •

 שי� לב
  . יש לצר� אישור מורשי חתימה–במקרה של חברה  �

 

על יכולותיו הטכניות השונות ומודע למשמעות ההרשאות , של סלקו�" גלישה בחשבונית"אני מאשר כי אני מכיר את שרות 
  :מסכי� ומתחייב כאמור לעיל, הניתנות בהתא� למסמ� זה ואני מצהיר 

  _____________תארי�  

  ________________________חתימת לקוח_______________________   ז.ת_________ ______________ש� לקוח
  )חותמת רק במקרה של תאגיד(                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                  

  ______________________________________טלפו� בעבודה____________ _____________________ בביתטלפו�

  

  יהיו רשאי� לצפותבה� המנויי� ש מספרי סלקו�
  בפרוט שיחות של עצמ� בלבד

05_- 

05_- 

05_- 

05_- 

  יהיו רשאי� לצפותבה� המנויי� ש מספרי סלקו�
  של כל המנויי� בכרטיס הלקוחבפרוט שיחות 

05_- 

05_- 

05_- 

05_- 


