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 לקו סלקום קשה להוספת שם לקוחטופס ב

 ___________ - 05__,____________ - 05__,___________ - 05__ 

 )2010אוקטובר  – 06(גרסה 

  המתווסףהנך מתבקש לצרף למסמך זה העתק תעודת הזהות של הלקוח 

   לקוח ש� וספתלה בקשה

  פרטי הלקוח המתווס�
  

   _________________________________________מס' ת.ז. ______________________________________ש�____
  

  ______��________________________ טלפו
 בעבודה _______��______________________טלפו
 בבית _____

תנאי ___________________________ מאשר בזאת קבלת הסכ� הרט"
, מסכי� לתוכנו ולתנאיו וכ
 ל הלקוח המתווסאני 
  תכנית השיווק הרלוונטית. מס' בולי�, א� יחול, יחול עלי.

  
______________________  תארי�________________   חתימת הלקוח המתווס

  

  פרטי הלקוח הקיי�
  

  ש� __________________________    מס' ת.ז.  ______________________________

בזאת את הסכמתי  לצירופו של האד� שפרטיו מפורטי� בטופס זה  נות
__________ הלקוח הקיי� __________________ אני
  כלקוח, בקו הסלקו� המצוי
 לעיל.

  תארי� ________________   חתימת הלקוח הקיי� __________________________

  

 במקרה של שינוי הכתובת למשלוח החשבו�)( כתובת למשלוח החשבו�
  

  ________________רחוב _____________________________ _____________ ש� פרטי ________ש� משפחה ____
  

  מס' ___________ ישוב ________________________________ מיקוד _______________

  
  מצעי התשלו�)(במקרה של שינוי א הקיי�החודשי ע"י הלקוח המתווס/ לחיוב  –תשלו� באמצעות כרטיס אשראי 

  תארי�
  

 ש� בעל כרטיס האשראי
| |     |     |     |     |     |     |       מס' ת.ז.

|

  ישוב  מס' בית  רח' – כתובת
|      |      |      |      |   מיקוד     

|

|     |     |    |     |     |     |  חשבו
 לקוח לחיוב     אחר �        דיינרס   �ישרכארט                �ויזה                �סוג כרטיס האשראי    

|     |     |  |     |     |         |   |     |     |      |    |     |     |      |       מס' כרטיס האשראי 

|
  |     |     |       |        בתוק� עד

  ראל בע"מלכבוד סלקו� יש

אני הח"מ נות
 לכ� בזאת הרשאה מתמדת לחייב את החשבו
 הנ"ל, מפע� לפע�, באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו מצוייני�  .1
טלפו
 נייד ושרותי� אחרי�, שינתנו על ידכ�, כפי שאלה �לעיל, בסכומי� שאני חב ו/או אחוב לכ� בקשר ע� שירותי רדיו

ו/או הסרטי� המגנטיי� המצויי� בידיכ�. החיוב כאמור יבוצע על ידכ� במת
 הודעות משתקפי� ו/או ישתקפו ברשימת החייבי� 
 לחברת האשראי.

 כל חיוב שיעשה בהתא� להרשאה זו, יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. .2
 ידי, בהודעה בכתב ממני אליכ�, ובלבד שיתקיימו התנאי� הבאי�:�הרשאתי ניתנת לביטול על .3

עבודה מעת קבלת ההודעה על ידיכ�, ולא יחול על חיובי החשבו
 שקדמו למועד כניסת ימי  4הביטול יכנס לתוק� לאחר  .א
.�  הביטול לתוק

 מת
 ההודעה יחשב כבקשה בכתב להפסקת שירות במועד הנקוב בסעי� קט
 א' לעיל על פי הסכ� השירות שביני לבינכ�. .ב
  שות כ
.את� תחייבו את חשבוני כאמור, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לע .4

 הרשאה זו תהא בתוק� ג� לחיוב כרטיס אשראי שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס האשראי שמספרו נקוב לעיל. .5
 חתימה על תשלו� באמצעות כרטיס אשראי תהווה הסכמה לכל האמור בטופס. .6

                                                               
           _________________________   קיי�המתווס/החתימת הלקוח                                                                                               

  




