מחירון ציוד ושירותים 2017 yes
מחירון ציוד ,התקנה ושירות 1

דמי מנוי בגין שקע נוסף
ללא חיוב
 ₪ 10בגין כל שקע
 ₪ 15.1בגין כל שקע

שקע ראשון
שקע 2-3
שקע רביעי ואילך

אפשרויות קבלת ממיר רגיל
שיטה מחיר מרבי לממיר רגיל צורת תשלום
מכירה ₪ 600
תשלום אחד
השאלה ₪ 1,000
פקדון חד-פעמי
פקדון חד-פעמי
השכרה ₪ 500
תשלום חודשי
₪ 18
* הטבלה מציגה מחירים עד  5ממירים
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

אפשרויות קבלת ממיר yesMax
שיטה

מחיר מרבי לממיר

yesMax

צורת תשלום

תשלום אחד
מכירה ₪ 1,600
פיקדון חד פעמי
השאלה ₪ 1,950
פיקדון חד פעמי
השכרה ₪ 975
תשלום חודשי
₪ 30
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

שירותי yesMax
מחיר
₪ 20.2

ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

אפשרויות קבלת ממיר HD
שיטה

מחיר מרבי לממיר HD

צורת תשלום

תשלום אחד
מכירה ₪ 900
פיקדון חד פעמי
השאלה ₪ 1,200
פיקדון חד פעמי
השכרה ₪ 600
תשלום חודשי
₪ 33
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

אפשרויות קבלת ממיר yesMaxTotal
שיטה

מחיר מרבי לממיר

yesMaxTotal

צורת תשלום

תשלום אחד
₪ 1,800
מכירה
פיקדון חד פעמי
השאלה ₪ 2,550
פיקדון חד פעמי
השכרה ₪ 1,250
תשלום חודשי
₪ 65
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

פירוט
עלות התקנה  -מעמד ההתקנה הראשוני
התקנת ממיר ראשון
התקנת ממיר שני ומעלה
התקנת שקע בו לא מותקן ממיר
( tvlinkכולל התקנה ,לא כולל שלט)

תוספת לא במעמד ההתקנה ,קריאה נוספת
התקנת ממיר (כולל התקנת שקע)
התקנת שקע נוסף בו לא מותקן ממיר או הזזת שקע קיים
חיבור/כיוון ציוד נלווה שלא היה במעמד ההתקנה (כגון וידאו,
סטריאו וכו') ,הזזת נקודה ,הדרכה ,הוספת ממיר (לא כולל
עלות התקנת שקע) ,התקנת כרטיס חכם ,חיבור מחדש של
ציוד קצה שנותק על ידי הלקוח ,קידוד שלט ,תוספת כבל RG6
שלא במעמד ההתקנה
החלפת שלט
החלפת שלט בשל נזק המכוסה במסגרת האחריות במוקדי
השירות של yes
החלפת שלט שלא בשל נזק המכוסה במסגרת האחריות
במוקדי השירות של  ,yesבסניף הדואר ,בסניף מוטורולה או
בבית לקוח במסגרת קריאת שירות בנושא אחר
תוספת תשלום בעבור קבלת השלט באמצעות שירותי שליחים
או דואר נע

מחיר
₪ 304.2
₪ 231
₪ 231
₪ 172.7

ללא
תשלום
₪ 48.5

₪ 29.5

אובדן  /גניבה של הציוד  /אי יכולת שיקום של ציוד ()total loss
ממיר HD

₪ 600
₪ 900

ממיר רגיל
ממיר yesMax

₪ 1,600

ממיר yesMaxTotal

₪ 1,800

ממיר yesQuattro

₪ 2,200

ממיר yesULTRA

₪ 2,200

כרטיס חכם
ספק כוח
שלט

₪ 201.8
₪ 62.6
₪ 48.5

תשלום אחד
₪ 2,200
מכירה
פיקדון חד פעמי
השאלה ₪ 2,850
פיקדון חד פעמי
השכרה ₪ 1,425
תשלום חודשי
₪ 80
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

שירותי yesQuattro

כבלים ( אופטי  /קואקסיאלי )HDMI/S-video /

₪ 25.2

חיבור PLC VOD

₪ 151.60

חיבור HPNA VOD

₪ 137.40

חיבור WI FI VOD

₪ 192

התקן USB VOD

₪ 100.70

ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

מחיר
₪ 20.2

אפשרויות קבלת ממיר yesQuattro
שיטה

מחיר מרבי לממיר

yesQuattro

ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

צורת תשלום

מחיר
₪ 20.2

אפשרויות קבלת ממיר yesULTRA
שיטה

מחיר מרבי לממיר
yesULTRA

צורת תשלום

תשלום אחד
₪ 2,200
מכירה
פיקדון חד פעמי
השאלה ₪ 2,850
פיקדון חד פעמי
השכרה ₪ 1,425
תשלום חודשי
₪ 80
*  yesשומרת לעצמה הזכות להציע במהלך מבצע כל שיטה בנפרד או קומבינציה של כמה שיטות

שירותי yesULTRA
ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

מחיר
₪ 20.2

שירותי הVOD-

מחיר
ציוד  /שירות
₪ 34.90
דמי מנוי חודשיים
*לצורך צפייה בשירות ה VOD -בסדרות המשודרות בערוצי yesOh ,yesAction ,yesDrama
ו ( yesComedy -למעט הפקות מקומיות) או בקטגוריית סרטי  ,24/7נדרש מנוי לחבילת הבידור והסדרות
או לחבילת הסרטים ,לפי העניין.

שירותי yesMultiRoom
ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

שירותי yesStreamer
ציוד  /שירות
דמי מנוי חודשיים

שירותStartOverr

מחיר
₪ 34.90
מחיר
₪ 6.8

מחיר
ציוד  /שירות
₪ 34.90
דמי מנוי חודשיים
*זמין ללקוחות בעלי ממיר עם יכולת קליטת  HDאשר הורדה בביתם גרסת ( EPGגרסה תורד
לכלל הלקוחות בהדרגה).

אם ה tvlink-מהווה נקודה
שלישית ומעלה ,יתווסף חיוב
חד פעמי של  ₪ 100בגין
ההתקנה.

₪ 305.5
₪ 254.4
₪ 161.8

₪ 48.5
רכישת שלט
₪ 131.1
ביקור סרק בבית הלקוח (לקוח אינו בבית במועד שתואם)
₪ 131.1
תשלום למנוי בגין המתנת סרק לטכנאי
תקלה לא משביתה או נזק לממיר רגיל או לממיר  HDבאחריות ₪ 200
המנוי ולא מבלאי סביר הניתנים לתיקון
₪ 230
תקלה לא משביתה או נזק לממיר שאינו ממיר רגיל או ממיר
 HDבאחריות המנוי ולא מבלאי סביר הניתנים לתיקון
₪ 303.9
הזזת צלחת
התקנת צלחת בבית פרטי  /חיבור לקוח לצלחת פרטית קיימת ₪ 100.9
(המיועדת לעד שני לקוחות).
₪ 20.1
מתאם  SCARTוS-video -

שירותי yesMaxTotal

הערות

אורך הכבלים  1.5מטר

* דמי טיפול בגין שינוי אמצעי תשלום – .₪ 25.6
* דמי הפקת ומשלוח חשבונית בדיעבד ₪ 3.1 -לכל חשבונית (עד לסך .)₪ 24.4
 1בהתייחסות ל"ממיר" ללא ציון סוג הממיר הכוונה לכל סוגי הממירים.

