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לקוח יקר, להלן פרטי ההטבה אליה הצטרפת. אנא שמור מסמך זה ברשותך. בכל שאלה ניתן ליצור איתנו

.yes ,קשר בטלפון 2080* ונשמח לעמוד לשירותך. תודה רבה והמשך צפייה מהנה

נספח הטבה  198837

לקוחות פרטיים של yes אשר הוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואהמיועד ל-
("הרשות") כזכאים לתגמולים ו/או הטבות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז -

1957 ו/או חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד - 1954 ו/או חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז -
2007 ו/או בהתאם להחלטה מינהלית של שר האוצר מיום 3.12.15 בדבר יוצאי מרוקו, עירק
ועובדי כפייה ו/או שניתן להם על ידי הרשות פטור מדמי השתתפות עצמית ברכישת תרופות

מרשם שבסל שירותי הבריאות; ואשר מנויים על חבילת היסוד.
____________________תאריך הצטרפות

תהיה זכאי להנחה בשיעור של 50% כמפורט להלן:מחיר
ממחיר המחירון של חבילת היסוד, כפי שזה יהא מעת לעת.

ממחיר השכירות של כל ממיר נוסף המצוי ברשותך.
ההנחה לא תחול על חבילות, ערוצים, ציוד ושירותים שאינם נכללים בחבילת היסוד [ כגון

(Multiroom-כגון שירות ה) חבילות וערוצים (כולל חבילות וערוצי פרימיום), שירותים נוספים
וכו' ].

כמו כן, תהיה זכאי לקבל לידיך עד 4 ממירים רגילים (שאינם ממירי HD  ו/או ממירים
מקליטים) ללא תשלום דמי שכירות חודשיים.
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תוכל לפנות אלינו, בכל עת, תוך ציון שמך ומספר ת.ז, ואם הפנייה נעשית בעל פהביטול עסקה
גם עם 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או חשבון הבנק),

המופיעים במערכות yes, באחת מהדרכים הבאות: בכתובת: היוזמה 6 אזה"ת כפר
סבא, 44425; בטל': 1-800-20-8000; בפקס:  09-7616193;

. www.yes.co.il :או באתר האינטרנט שלנו ; info@yestv.co.il:בדוא"ל
אם תבחר לבטל את העסקה, תחויב רק בגין התמורה עבור התקופה בה צרכת את

השרות.

כללי
ההצטרפות אינה מותנת בהתחייבות מצדך.1.
אנו נהיה רשאים להפסיק להציע הטבה זו בכל עת וזאת בהודעה שתימסר לך 30 יום מראש.2.
מחירי ומדיניות הציוד, למעט בכל הנוגע לציוד המצוי ברשותך, כפופים לשינוי בכל עת.3.
תהיה זכאי להטבה זו עבור מנוי בכתובת הרשומה בתעודת הזהות בלבד.4.
כל המחירים הנקובים בנספח זה כוללים מע"מ, כשיעורו במועד ההצטרפות. במקרה של שינוי בשיעור5.

המע"מ, הסכום שישולם על ידך יעודכן בהתאם לשינוי החל בשיעור המע"מ.
שידורי yes מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואין לבצע ביצוע פומבי (כולל שידור או השמעה) שלהם או6.

שימוש מסחרי בהם ללא הסדרת רישיון בגין זכויות יוצרים ומבצעים.


