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

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

 
  199608מבצע נספח 

 

תומך בשידורי  SAMSUNG "55רכשו מסך טלוויזיה  אשר yesלקוחות פרטיים של  -ל מיועד

4K  :מנויים ו או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם, 10.5.17-30.6.17בין התאריכים

, yesפרטיים חדשים המצטרפים למבצע ראשי של או לקוחות  yesעל מבצע ראשי של 

אשר אינם נכללים  yes-חודשיים מתנה ב למעט מבצעים ראשיים הכוללים ,לפי העניין

ליין -במסגרת שיתוף פעולה בין חברת סמוזאת  ,"(המבצע הראשי)"בנספח מבצע זה 

  .yesכמפורט באתר  ובכפוף לתקנון yesלבין 

 __________________________________ הצטרפותתאריך 

עומד בתנאי תקנון המבצע  ככל שרכשת את מסך הטלוויזיה כמפורט לעיל והינך המבצע תוכן

חודשי מתנה בגין דמי המנוי החודשי של  3לקבל תהיה זכאי yes, כמפורט באתר 

כמפורט  yes-חודשיים מתנה ב הכולליםלמעט מבצעים ראשיים  שלך המבצע הראשי

בעבור התוכן והציוד הכלולים במבצע הראשי בלבד לא כולל כל תשלום וזאת )לעיל 

מעבר למחיר  ידךעל  מיםמשולוהתקנה הציוד , תוכן, שירותים עבורמכל מין וסוג שהוא 

, הכל כמפורט חודשים 3למשך תקופה של (, כאמור החודשי עבור המבצע הראשי

   .yesבתקנון שבאתר 

תוכל לפנות אלינו, בכל עת, תוך ציון שמך ומספר ת.ז, ואם הפנייה נעשית בעל   עסקהביטול 

ספרות אחרונות של אמצעי התשלום )כרטיס אשראי או חשבון  4פה גם עם 

, באחת מהדרכים הבאות: בכתובת: היוזמה yesהבנק(, המופיעים במערכות 

; 09-7616193; בפקס: 1-800-20-8000; בטל': 44425אזה"ת כפר סבא,  6

 www.yes.co.il או באתר האינטרנט שלנו: ; info@yestv.co.ilבדוא"ל:

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

  .את השרות

 

 כללי

 

 אינה מותנית בהתחייבות מצדך.למבצע זה ההצטרפות  .1

 בכל עת.מבצע זה אנו נהיה רשאים להפסיק להציע  .2

, לרבות על פי הסכם ההתקשרות, וכן לכל מבצע yesנספח זה מהווה תוספת לתנאי ההתקשרות שלך עם  .3

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

 ההתקשרות.

 . 4Kתומך מסך גם תומך ממיר מלבד נדרש 4K משידורי ליהנות מנת על .4

  כפי שאלה יהיו מעת לעת. –בכל מקום בו ישנה התייחסות למחירי המחירון  .5
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כל המחירים הנקובים בנספח זה כוללים מע"מ, כשיעורו במועד ההצטרפות. במקרה של שינוי בשיעור  .6

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

ואין לבצע ביצוע פומבי )כולל שידור או השמעה( שלהם או שימוש מיועדים לשימוש פרטי בלבד  yesשידורי  .7

 מסחרי בהם ללא הסדרת רישיון בגין זכויות יוצרים ומבצעים.

 

 אישור הלקוח 

 שם משפחה: ________________  _____________אני החתום מטה, שם פרטי:

 מרח':__________________________ מס': ____ישוב: ____________

 כי ברצוני להתקשר בהתאם לתנאי נספח זה. מאשר

 חתימת הלקוח: ____________ תאריך: ___________

 

 


