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ליצור איתנו  ניתן שאלה בכלך. ברשות זה מסמך שמור אנא .הצטרפת אליו המבצע פרטי להלן ,יקר לקוח

 yes. ,מהנה צפייה והמשך רבה תודהלעמוד לשירותך.  ונשמח 2080* טלפוןב קשר

 198995 הרכשה נספח מבצע

  yes.לקוחות פרטיים חדשים של  -מיועד ל

תוכן 

 המבצע

 מסלול TOP את:  הכולל 

  מורחב.הבסיס החבילת 

 כל חבילות ערוצי התוכן הקיימות כיום ב-yes .)לא כולל חבילות וערוצי פרימיום( 

 מחבילות סופר פרימיום הבאות: אחת 

 כוללת את הערוצים הבאים: הופ! ילדות ישראלית, ניק ג'וניור, חבילת סופר פרימיום ילדים ה

 או ;ג'וניור, בייבי, לוגי, ודיסני ג'וניור

  כוללת את הערוצים הבאים: ערוץ האוכל, ערוץ הבריאות, לייפסטייל הפרימיום חבילת סופר

 או ;ויוה+, אגו טוטאל ,Lifetime(, HD)לבעלי ממיר תומך  HDערוץ הטיולים, בית +, היסטוריה 

  חבילת סופר פרימיוםRU כוללת את הערוצים הבאים: הCTC ,1+1, LIFETIME  ,TVCI ,

NTVMIR ו- TV1000. 

 5ספורט הפרימיום  ערוץ HD –  בתום חודשים 12החל ממועד התקנת ציוד בביתך ולתקופה של .

, תוכל לרוכשו בהתאם בערוץככל שתרצה להמשיך ולצפות באופן אוטומטי.  התקופה יוסר הערוץ

 .yesלמחיר הקבוע במחירון 

 ללא תשלום דמי שכירות חודשיים.  yesHDוממיר  yesQuatrro ממיר  ציוד

 שאינם ממירימ( מירים רגיליםHD  ם מקליטיםו/או ממירי )-  ממירים רגילים ללא תשלום דמי  5עד

  ₪. 15לום דמי שכירות חודשיים בסך של . ממיר שישי ומעלה בתששכירות חודשיים

 .את הממירים תוכל לקבל אך ורק בכפוף להימצאותן של מספר זהה של טלוויזיות בביתך 

 .חודשים 12בביתך ולתקופה של ממועד התקנת ציוד לחודש החל ₪   239 מחיר 

 209  ₪מועד זה ואחת לשנה, מהחל ) 13-לחודש החל מהחודש הyes  תהיה רשאית לעדכן את

 , לפי הגבוה(.₪ 10המחיר בשיעור עליית המדד או בעד 

 .yesאו בהתאם למחירון  כפי שיהיו מעת לעת yesבהתאם למבצעי  התקנות

, אנו נהיה רשאים לגבות ממך תשלום דמי שכירות yesלהפסיק באופן זמני את שירותי  אם תחליט הקפאה

או בהתאם  כפי שתהא מעת לעתבנושא  yesחודשיים בגין הממירים שברשותך בהתאם למדיניות 

 , לפי הנמוך.yesלמחירון 

ת מועדון הטב

 הסרטים

-, וכחבר מועדון תהיה זכאי ל yesהצפייה בחבילת הסרטים מעניקה לך חברות במועדון הסרטים של

ולמעט, חבילות  המבצע תוכן הנחה ברכישת חבילות וערוצים בלבד מעבר לתוכן המפורט בסעיף 50%

 . yesוערוצים לגביהם לא חלה הנחה זו כמפורט במחירון 

ביטול 

 עסקה

 4 תוכל לפנות אלינו, בכל עת, תוך ציון שמך ומספר ת.ז, ואם הפנייה נעשית בעל פה גם עם 

, yesספרות אחרונות של אמצעי התשלום )כרטיס אשראי או חשבון הבנק(, המופיעים במערכות 
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-1-800-20; בטל': 44425אזה"ת כפר סבא,  6באחת מהדרכים הבאות: בכתובת: היוזמה 

 או באתר האינטרנט שלנו: ; info@yestv.co.il; בדוא"ל:09-7616193; בפקס: 8000

www.yes.co.il. 

 ,ככל  .תחויב רק בגין התמורה עבור התקופה בה צרכת את השרות אם תבחר לבטל את העסקה

המעיד יום מיום עשיית העסקה או מיום שקיבלת לידייך מסמך  14תוך  שתבטל את התקשרותך

 ₪. 100על  בגינה בסך שלא יעלהבוצעה בביתך התקנה, תחויב ו, לפי המאוחר, עליה

 כללי

 מצדך. התחייבותההצטרפות למבצע אינה מותנת ב .1

 .בכל עתזה  מבצע אנו נהיה רשאים להפסיק להציע .2

נהיה רשאים להביא את התקשרותך במסגרת מבצע זה לסיומה בכל עת, בכפוף למתן  13-החל מהחודש ה .3

ולהיות מנוי  ( יום מראש. במקרה זה תוכל כמובן לבחור להמשיך30הודעה שתימסר לך לפחות שלושים )

 .בהתאם למחירונה או בהתאם למבצעים כפי שיהיו באותה עת yesעל שירותי 

, לרבות על פי הסכם ההתקשרות, וכן לכל מבצע yesנספח זה מהווה תוספת לתנאי ההתקשרות שלך עם  .4

"(, ואין בו בכדי לגרוע מתנאי תנאי ההתקשרותאליו הצטרפת או כל הנחה אחרת שניתנה לך )"

 .ההתקשרות

להחליפם  צים או מי מחבילות הערוצים לרבותשל מי מהערו םלבטל את שידורבכל עת אנו נהיה רשאים  .5

 באחרים.

 כפי שאלה יהיו מעת לעת. –בכל מקום בו ישנה התייחסות למחירי המחירון  .6

 מחירי ומדיניות הציוד, למעט בכל הנוגע לציוד המצוי ברשותך, כפופים לשינוי בכל עת. .7

וככל  במסגרת תנאי מבצע זה yesרק אם תישאר מנוי על שירותי  ,ות המפורטות לעילתהא זכאי להטב .8

 ., תגענה ההטבות לסיומןשתבחר לסיים את התקשרותך במבצע זה

)למעט ערוץ  , ערוצי ספורט פרימיוםBlue Hustler ,TOUCH ,GTVעל אף האמור בכל מקום אחר, ערוצי  .9

בתשלום וכן חבילות וערוצים נוספים כפי שייקבעו על ידי  תכניות ,בתקופה הקבועה לעיל( HD 5ספורט 

 , אינם כלולים במבצע זה וההנחות השונות הקבועות בו לא יחולו לגביהם.yesהמועצה או 

כל המחירים הנקובים בנספח זה כוללים מע"מ, כשיעורו במועד ההצטרפות. במקרה של שינוי בשיעור  .10

 לשינוי החל בשיעור המע"מ. יעודכן בהתאם הסכום ששולם על ידךהמע"מ 

מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואין לבצע ביצוע פומבי )כולל שידור או השמעה( שלהם או שימוש  yesשידורי  .11

 מסחרי בהם ללא הסדרת רישיון בגין זכויות יוצרים ומבצעים.

 אישור הלקוח 

         ______________  שם משפחה: __                               אני החתום מטה, שם פרטי: 

 ____________ישוב:     _____    מס': _______מרח':__________________

 מאשר כי ברצוני להתקשר בהתאם לתנאי נספח זה.

 חתימת הלקוח: ____________                          תאריך: ___________ 

  198995מבצע 
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