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 עסקי ינגל'ג לשירות לחיבור בקשה

 

 הלקוחפרטי 
 / ח"פהות מספר ז שם לקוח

         

 

  ":ג'ינגל עסקילחבר לשירות " מבקש, מ"הח הלקוח אני

 את כל המנויים שלי 

  :את המנויים שמספריהם כדלקמן          

 (לבחירה)סמן 

 

ומשלוח הקובץ מכתובת זו מאושר בזאת על  ___________________יועבר מכתובת  הדוא"ל  קובץ הג'ינגל

 ידי ואני נושא באחריות לגביו. 

 

 . MP3 128KB 44100HZ: הקובץ יהיהשניות ופורמט  06ה על אורך הקטע המוסיקלי לא יעל

לא תוכל לאפשר או תאלץ להגביל שילובו במסגרת  HOT mobileאם הקובץ לא יעמוד בתנאים אלה, 

 השירות.

 
 חשוב שתדע 

 " החלה על חיבור לשירות למכשיר למנוי לא כולל מע"מ ₪ 2.56מסופק בעלות של  )להלן גם: "השירות"( "ג'ינגל עסקישירות ,

, וניתן www.hotmobile.co.ilבכתובת  HOT mobileלחודש או לכל חלק ממנו. המחירים מתעדכנים מעת לעת ומופיעים באתר 

 *. 610 -ב HOT mobileלקבלם גם בפניה למוקד שירות הלקוחות של 

  רשאי לעשות שימוש כלשהו ביצירות,  ואינוקיבל רשות לשימוש אישי בלבד, ולא מסחרי, ביצירות )שירים( שבחר, ללקוח ידוע כי

למטרות מסחריות ו/או עסקיות כלשהן. כמו כן הלקוח מתחייב שלא לפגום ו/או לסלף ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר 

  ו רשות שימוש כאמור.ו/או להפיץ, בכל דרך שהיא, את היצירות בהן ניתנה ל

  ככל שהמנויים יהיו מחוברים לקובץ שהועבר על ידי הלקוח,מאשר הלקוח כי כל זכויות הקניין הרוחני בג'ינגל בבעלותו או

בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד  HOT mobileשניתנה לו רשות השימוש בג'ינגל. הלקוח ישפה ו/או יפצה את 

 רת התחייבויותיו או הצהרותיו כאמור לעיל.שיגרמו לה עקב הפ

  ידוע לי ואני מסכים, כיHOT mobile  תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת שלא לאפשר שילובו של הקובץ המוסיקלי

הנבחר על ידי, להפסיק את מתן השירות בכלל או להפסיקו ביחס לקובץ הנ"ל, והכל מבלי שתהיה לי כל טענה ,תביעה ו/או 

 דרישה ביחס לכך.

 ובר/נו בעבר לשירות מוסיקה בהמתנה לפי בקשה, הובהר לי, כי במידה שאני או מי מהמנויים נשוא בקשה זו כבר חHOT mobile 

 .תראה בבקשה זו בקשה להחליף את קובץ המוסיקה הקיים במסגרת השירות בקובץ החדש נשוא בקשה זו

  להתעדכן מעת לעת, (, עשויים ללא תשלום ו)גם במקרה בו השירות או השימוש במועד ההצטרפות לתכנית הי תעריפי השירות

 .ובכפוף לרשיון ולדין בהתאם למפורט במסמכי ההתקשרות הרלוונטיים

  שלעיל, בכפוף לקיומם של התנאיםHOT mobile הקובץ. ימי עסקים ממועד קבלת 2את הקובץ בתוך  תשלב 

  המנויים המפורטים לעיל לקבלת שירות תוכן ו/או מידע מתמשך המחויבים  טופס זה מהווה בקשה לפתיחתחתימה על

  באמצעות חשבון הטלפון.

  לשירותי הכללים  ההתקשרות בתנאיעל השירות יחולו התנאים המפורטיםHOT mobile , וכן   ,"בהמתנהמוסיקה "ביחס לשירות

 התנאים המפורטים במסמך זה.

 

 הלקוחחתימת 
 של פקסימיליה שגרזה, וכן כי  מסמךלתוכנו של  ומסכיםכראוי  הבנתי, קראתיכי מטה  יבחתימתהח"מ מאשר הנני, 

 .ועניין דבר לכל מקור יהווה, ויד-על חתום כשהוא זה מסמך

  החותם בשם הלקוח מצהיר בזאת, כי הוא מוסמך לחייב את הלקוח בכתב בקשה זה, אחרת יחויב באופן אישי.

 

  
  

   

 / הלקוחהחותם חתימהחותמת ו  / הלקוחשם החותם  מספר הזהות  תאריך

      
 

 / הלקוחהחותם חתימהחותמת ו  / הלקוחשם החותם  מספר הזהות  תאריך

 

 לשימוש פנימי 
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   מס' עסקה  קוד לקוח
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