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HOTALK – תנאי התקשרות 

 ברוך הבא

HOTALK  מברכת אותך על הצטרפותך לרשתHOT mobile באמצעות כרטיס .HOTALK תוכל לשלם מראש ,

 HOTALK. השימוש בהתחייבות, תוך שליטה בהוצאות וללא HOT mobileולהנות ממגוון השירותים של רשת 

 אינו מחייב בהוראת קבע ו/או כרטיס אשראי ומתבסס על הטענת המנוי מראש בסכומים שונים. 

 

 שירות לקוחות

 * 6733 -( בחיוג לHOTALKאנו זמינים עבורך בשיחת חינם )ממנוי ה

 08:00-14:00, ימי ו' בין השעות 08:00-18:00ה' בין השעות -בימים א'

 לשירות טכני 24/7וכן 

ה' בין השעות -בימים א' 053-8550008למספר  WhatsAppכמו כן, ניתן לפנות באמצעות הודעה או שיחת 

10:00-18:00. 

 

 הפעלת הקו ובחירת שפת המערכת הקולית

  ממכשיר ה6733חייג *HOTALK .שלך 

 :בחר את השפה המבוקשת 
 ( אנגלית4)   ( עברית 1)

 ( תאילנדית 5)  ערבית ( 2)

 ( סינית6)  ( רוסית 3)

 

 שלך  HOTALKמספר ה

שרכשת מופיע על גבי האריזה. במקרים מסוימים, ייתכן ויהיה צורך להחליף  HOTALKמספר המנוי של ה

 את מספר הטלפון שהוקצה לך מטעמים טכניים.

 

 אפשרויות הטענה

HOTALK :מעמידה לרשותך מגוון אפשרויות להטענת המנוי שלך 

  כרטיסי טעינה בסכומים שונים המתאימים לצרכייך  – כרטיס טעינה פיזי )וואוצ'ר(הטענה באמצעות

 האישיים, בפריסה ארצית במגוון נקודות מכירה ובקיוסקים נבחרים הפזורים ברחבי הארץ. 

 . סודיהקוד חשוף את הגרד את פס הגירוד הקיים על גב הוואוצ'ר ולטעינה, 

 :דרכיםבאפשרותך לטעון את הוואוצ'ר במספר 

*קוד סודי#. השיחה תתנתק 09שלך למספר * HOTALKחייג ממנוי ה – USSDטעינה באמצעות  .1

  ותתקבל הודעה בדבר הצלחה/כישלון הטעינה.

  – IVRטעינה באמצעות ה .2

 טעינה למנוי הHOTALK  חייג ממנוי ה –שליHOTALK הזן את הקוד הסודי 1* והקש 6733-שלך ל ,

 עה המאשרת כי חשבונך הוטען בהצלחה.+ #. בסיום הטעינה תתקבל הוד

  טעינה למנויHOTALK  ופעל בהתאם להנחיות המושמעות ב 5* והקש 6733-חייג ל -אחרIVR  .

 בסיום הטעינה תתקבל הודעה המאשרת כי הבקשה בוצעה בהצלחה.

  – SMSטעינה באמצעות שליחת  .3

 טעינה למנוי הHOTALK  הטעינה תתקבל הודעה  בסיום .700שלח את הקוד הסודי למספר  -שלי

 המאשרת כי חשבונך הוטען בהצלחה.
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  טעינה למנויHOTALK  700שלח את מספר הטלפון לטעינה + הקוד הסודי למספר  –אחר ,

בסיום הטעינה תתקבל הודעה המאשרת כי  .XXXXXXX-053@123456789123בפורמט הבא: 

 חשבונך הוטען בהצלחה.

 ( הטענה באמצעות כרטיס טעינה וירטואלי )טעינה באמצעות מסופי טעינה דיגיטליים  –טעינה דיגיטלית

, בסניפי דואר ישראל ובקיוסקים נבחרים הפזורים HOT mobileהפזורים במרכזי השירות והמכירה של 

 ברחבי הארץ. לתשומת ליבך, בחלק מהכרטיסים, טעינה דיגיטלית תהא כרוכה בעמלת הפצה.

  בהטענה באמצעות כרטיס אשראי או בהעברהbit  -  טעינה באמצעות הודעה או שיחתWhatsApp 

 )לא כולל ערבי חג וחג(. 10:00-18:00ה' בין השעות -בימים א' 053-8550008במספר 

לתנאים ו HOTALKבחלק מההטענות תתווסף עמלת הפצה. ההטענה הינה בכפוף לתנאי לתשומת ליבך, 

והתנאים הכלליים של  תנאי ההתקשרות בגב הכרטיס. כל יתר התנאים הינם בכפוף לחוברתהמפורטים 

 .למעט השינויים המחויבים בסוג התקשרות זה HOT mobileחברת 

  

  HOTALKבירור יתרת ה

 שברשותך מתאפשר במספר דרכים: HOTALKבירור יתרת מנוי ה

 .2* והקש 6733חייג ל – IVRבאמצעות ה .1

 וקבל את יתרתך בהודעה חוזרת. 700למספר  Bשלח את האות  – SMSבאמצעות  .2

 

 שיחות לחו"ל

מאפשר לבצע שיחות מהארץ לחו"ל כל זמן שיש יתרה חיובית לשימושי מב"ל במנוי. שיחות  HOTALKמסלול 

)בחיוג בקידומת  HOTALK017לחו"ל יחוייבו בהתאם למחירון המפעיל הבינלאומי בו בחר המנוי. למחירון 

 . www.hotmobile.co.ilבכתובת  HOT mobile( ראה אתר 017

 נדידה

בתשלום מראש, יוכל לרכוש  ,מנוי המעוניין לבצע שימושים בחו"ל .חסום לשימושים בחו"ל HOTALKמסלול 

SIM  ייעודי במסלולTravel SIM .כפי שיפורט להלן 

 

 עיקרי תכנית 

 " . HOTALK BASICעיקרי התכנית רלוונטיות בעת הטענת כרטיס טעינה במסלול "עלויות 

 הערות תעריפי התכנית שם תכנית 

 

HOTALK 2015 

 

 אג' לדקה 49 –שיחות 

 אג' להודעה 49 –( SMS/MMSהודעות )

 MB1 -אג' ל 49 –גלישה 
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 תכנית

HOTALK20 

 

 אג' לדקה 89 –שיחות 

 אג' להודעה 89 –( SMS/MMSהודעות )

 MB1 -אג' ל 89 –גלישה 

 20התכנית מקנה טעינה חודשית של 

בונוס )להלן: "טעינת הבונוס"(  ₪

לשימושים הכלולים בתכנית )כולל 

שימושי מב"ל(, בכפוף לטעינה חודשית 

 ויותר.₪  139בסך של 

 36* טעינת הבונוס תקפה למשך 

 חודשים 

* תוקף טעינת הבונוס, בכל חודש, 

ימים. בסוף כל חודש  30-הינה ל

 כאמור תימחק היתרה.

 תכנית

TRAVELSIM 

התכנית מיועדת לשימושים בחו"ל בלבד 

 שיוטען במנויהוואוצ'ר בהתאם לתכולת 

התכנית מיועדת לשימוש ברשימת 

 יעדים המפורטים להלן בלבד

 טעינה מסלולי

HOT mobile מגוון כרטיסי  מציעהHOTALK את מגוון הכרטיסים  לבחירתך. לפירוט סוגי הכרטיסים, ראה

 :להלן מסלולי כרטיסי הטעינה. www.hotmobile.co.ilבכתובת:  HOT mobileמפורטים באתר ה

 הבסיס מסלול –" HOTALK BASIC" מסלול .1

 הודעות, יחותמראש וליהנות ממגוון שימושים: שתקציב מוגדר מסלול זה מאפשר לטעון 

(SMS/MMS) , עלויות השימוש . בהתאם לסכום הכסף שהוטען -סלולרית ושיחות בינ"ל גלישה

 בהתאם לתנאי התכנית אליה מחובר המנוי, כמפורט בטבלת עיקרי תכנית מעלה.ייקבעו 

 "HOTALK All includedמסלול " .2

, (SMS/MMSהודעות), יחותמסלול זה מאפשר לטעון מראש את תקציבך וליהנות ממגוון שימושים: ש

 טען.כרטיס שהויחידות השימוש הקיימות בסלולרית וכן שיחות בינ"ל, בהתאם לתכולת גלישה 

 

 "HOTALK DATA ONLY" מסלול גלישה .3

מסלול זה מאפשר לטעון מראש את תקציבך וליהנות משימושי גלישה סלולרית בישראל, בהתאם 

 טען.כרטיס שהוהגלישה של הלתכולת 

 

 5Gמסלול  .4

 5מסלול זה מאפשר לטעון מראש את תקציבך וליהנות משימושי גלישה סלולרית בישראל, בדור 

כפופה לטעינת כרטיס המקנה זכאות, מכשיר תומך  5 גלישה בדורבהתאם לתכולת כרטיס שהוטען. 

רמים סביבתיים יצוין כי השירות מבוסס על תשדורת אלחוטית המושפעת מגו ופריסת הרשת.

בכל אזור ו/או בכל אזורי הפרישה ובעניין  5לא תתאפשר גלישה ברשת דור ייתכן ו . על כן,ואחרים

בחלק מהזמן, במרביתו או  5ר זה לא תשמע טענה בדבר אי מימוש / ניצול גלישה ברשת דו

על אף שבפועל הגלישה  ,5G באזורים מסוימים, יוצג במכשיר תומך חיווי לידיעתך, ייתכן כי ו.בכול

לכרטיס שאינו  5מטעינת כרטיס המקנה זכאות לדור במקרה של מעבר יובהר כי . 5אינה ברשת דור 

  .4-ו 3הגלישה תהיה ברשתות דור  , שאינה 5מקנה זכאות לדור 
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 "NEXT TVמסלול הכולל "שירותי  .5

בהתאם לתכולת הכרטיס מסלול זה מאפשר לטעון מראש את תקציבך וליהנות ממגוון שימושים, 

הינו שירות המאפשר צפייה על גבי המכשיר הנייד בסדרות  Next TV .Next TVוכן משירותי  1המוטען

וסרטים מהארץ ומהעולם והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש והשירות המופעים באתר 

www.nexttv.co.il יובהר כי השימוש בשירות .Next TV ( כרוך בצריכת תקשורת נתוניםData) גבוהה. 

 –הוט , מסכים הלקוח ומאשר כי פרטיו יועברו לחברת Next TVבטעינת כרטיס טעינה המכיל שירות 

. התשלום בגין השירות ייגבה על ידי Next TVלצורך חיבורו לשירות ( HOTמערכות תקשורת בע"מ )

HOT mobile ככל ומנוי הבמסגרת טעינת כרטיס טעינה מותאם .HOTALK  יתרתו את יסיים 

. יובהר כי, החיבור לשירות יתאפשר פעם  Next TV, ינותק הלקוח משירותHOT mobile  במערכות

 -אחת בלבד ללקוח, תחת אותו קוד לקוח ואמצעי תשלום. פניות בנושא השירות יש להפנות ל

www.nexttv.co.il. 

 

 TRAVEL SIMמסלול  .6

מסלול זה מאפשר לטעון מראש את תקציבך וליהנות משימושי גלישה סלולרית ושיחות 

 :. התכנית מיועדת ליעדים נבחרים בחו"ל, בהתאם לכרטיס הנרכשבחו"ל בלבדיוצאות/נכנסות 

ניצול בסיום בלבד.   2(erfect Fly PLUSPוכרטיס ליעדים נבחרים ) 1 ׂ(erfect FlyP) יעדים 93כרטיס ל

, ייחסם הכרטיסו/או עם תום התקופה לניצול ו/או יחידות השימוש הכלולות בכרטיס הגלישה נפח 

  בחו"ל באופן מיידי. ו/או לשימושים מכשירך לגלישה סלולרית

 ׂ(Perfect Flyהיעדים ) 39רשימת  (1)

 אלפביתיחלוקה לפי סדר 
 אוסטריה א

 אוקראינה

איחוד 

 האמירויות

 איטליה

 איסלנד

 אירלנד

 אסטוניה

 ארצות הברית

 בריטניה ב

 בולגריה

 בלגיה   

 גרמניה ג

 דנמרק ד

 הולנד ה

 הונגריה   

 טורקיה ט

 יוון י

 לוקסמבורג ל

 לטביה

 ליטא  

 מולדובה מ

 מלטה

 נורבגיה  נ

 סלובניה  ס

 סלובקיה       

 ספרד 

 פולין  פ

 פורטוגל 

 פינלנד 

 צ'כיה צ

 צרפת

 קנדה ק

 קפריסין

 קרואטיה

 רומניה ר

 רוסיה

 שבדיה ש

 שוויץ

 תאילנד   ת 

 

 

 (Perfect Fly Plusרשימת היעדים הנבחרים ) (2)

 חלוקה לפי סדר אלפביתי

 

 אוזבקיסטן א

 אוסטריה

 אוסטרליה

 אוקראינה

 אזרבייג'ן

 איטליה

 איי בהאמה

 איי פארו

 (ארה"ב) הבתולה איי

 איי קיימן

 גאנה ג

 ג'יברלטר

 ג'מייקה

 ג'רזי

 גיאורגיה

 גרינלנד

 גרמניה

 גרנזי

 דנמרק ד

 דרום אפריקה

 ליכטנשטיין

 מוזמביק מ

 מונטנגרו

 מונקו

 מיאנמר )בורמה(

 מקאו

 מקדוניה

 מקסיקו

 מרוקו

 ניגריה נ

 ניו זילנד

 רטוגלופ

 פיליפינים

 פינלנד

 פנמה

 פרו

 צ'ילה צ

 צרפת

 קולומביה ק

 קוסטה ריקה

 קזחטן

 קמבודיה
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 איסלנד

 אלבניה

 אלנד

 אנדורה

 אסטוניה

 אקוודור

 ארגנטינה

 ארמניה

 ארצות הברית

 בולגריה ב

 בוסניה הרצגובינה

 בלגיה

 בלרוס

 ברזיל

 בריטניה

 דרום קוריאה

 האי מאן ה

 הודו

 הולנד

 הונג קונג

 הונגריה

 הרפובליקה הדומיניקנית 

 הרפובליקה הצ'כית      
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 :HOTALK תנאים כלליים

ממועד הטעינה ועד למועד סיום היתרה או תוקף הטעינה )המוקדם  למימושתקפה הטעינה יתרת כרטיס  -

בתוך תקופה זו )לרבות במצב של אי שימוש כלל( תמחק ולא ניתן יהיה  תמומשתרה שלא י  מביניהם(.

 .לעשות בה שימוש

אינם ניתנים להעברה ו/או כל הטבה כלולה אחרת,  בתכניתהכלולים יתרת הכרטיס/מכסת השימושים  -

, כולם או תכניתהכלולים בניצול השימושים וההטבות הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגין אי ו

 .חלקם

יתכנו מומש. עם ניצול היתרה/מכסת השימושים המוגדרים בכרטיס שהוטען, ייחסם השירות שתקציבו  -

מקרים בהם עקב תקלה או שיבוש במערכות, תתאפשר צריכת שירותים על אף שלא קיימת יתרה 

שצרך שירותים התשלום עבור תהא רשאית לפעול בכל דרך לגביית ה HOT mobileבכרטיס. במקרה זה, 

ללא כל הודעה ומבלי לגרוע  ,וזאתבמנוי סכום החיוב מהכרטיס/ים הבא/ים שיוטענו קיזוז , לרבות המנוי

 על פי דין ו/או הסכם. HOT mobileשל  המכל סעד אחר העומד לזכות

 .אף במקרה של גניבה, אבדן או נזק הכרטיס אינו בר החזרה, המרה או החלפה -

 .ישראל בלבדבעד לשימוש הכרטיס מיו -

בכפוף לתנאי התכנית ללקוחות פרטיים לשימוש אישי, הוגן וסביר )ולא לשימוש מסחרי( ו מיועד כרטיסה -

למען הסר ספק  .שיתעדכנו מעת לעתוכפי  HOTALKולמסמכי ההתקשרות הרלבנטיים ביחס לשירותי 

על דרך של חיבור המכשיר או  ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש רגיל וסביר אינו כולל שימוש

( למכונה ו/או מכשיר כלשהם )לרבות, אך לא רק: מרכזיה, מחשב, מצלמה, ראוטר, SIMהכרטיס החכם )

מודם, דונגל, טאבלט,אתרי אינטרנט, תוכנה להפצת מסרים/הודעות וכיו"ב(, שימוש למטרות מסחריות 

, קידום מכירות, רשימות תפוצה, הפניית ו/או פוליטיות )לרבות אך לא רק: ביצוע סקרים, טלמרקטינג

. HOT mobileשיחות ליעדים אחרים וכיו"ב( ו/או מתן אפשרות לצד ג' לעשות שימוש שכזה בשירותי 

 HOTלרבות "שימוש מסחרי" כהגדרתו בתנאים הכלליים במסמכי ההתקשרות, , ההוראות אלמ בחריגה

mobile זאת ועוד,  .פי שיקול דעתההשירותים, על  את להגביל/להפסיק רשאית תהאHOT mobile  תהא

רשאית להפסיק או להגביל את השירות למנוי, לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מתן התראה 

עשוי לגרום  שירותיהשירות כלשהו מכי שימושי הלקוח ב ,סביר חשש קייםמוקדמת וזאת במקרה שבו 

ו/או  HOT mobile רשתערכות החברה ובכלל זה ללאילו ממעומס ו/או לנזק לשיבוש ו/או הפרעה ו/או 

, לרבות מניעה ו/או שיבוש ו/או פגיעה באספקת שירותים ו/או בטיב השירותים רייםלאתריה הסלול

המסופקים ללקוחות אחרים ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה שליחת ו/או העלאת ו/או הורדת תעבורה 

חברה ו/או המגיעים כדי חשש לפגיעה באספקת בכמויות גדולות היוצרים עומסים על מערכות ה

 .השירות ו/או בחווית השירות של לקוחות אחרים

 וש בכרטיס מפורטים על גבי הכרטיס.פרטים ביחס לאופן ההפעלה והשימ -
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הכיסוי מושפע מגורמים כגון מזג אוויר, הפרעות . כפוף לאזורי פריסת הרשת .במכשירים תומכים בלבד -

 HOTתקשורת. ייתכנו מקומות מסוימים ללא כיסוי. במצבים מסוימים יתכן כי הרדיו ותקלות ברשתות 

mobile  ,תאלץ להגביל את מתן השירות, גם ללא התראה מוקדמת, בין היתר, מטעמים של ביטחון

 בטיחות ותחזוקה.

וי אינו קבוע והוא תלוי בגורמים שונים לרבות כיס הגלישה הסלולרית במנויקצב העברת נתונים במסגרת  -

שומרת  HOT mobileב. ”כיוצוהרשת וזמינותה, העומסים בה, סוג ותמיכת המכשיר או המודם הסלולארי 

לווסת על מנת לעצמה את הזכות להאט מיוזמתה את קצב העברת הנתונים, כאשר האטה זו נדרשת 

האט תהא רשאית ל HOT mobileעומסים ו/או על מנת למנוע פגיעה ברשת או במשתמשים בה. כמו כן, 

שאינו הוגן ו/או בלתי סביר את קצב העברת הנתונים לפי שיקול דעתה במקרה בו הלקוח עושה שימוש 

בהעברת נתונים וכן במקרה בו נעשה שימוש בתוכנות שיתוף קבצים ו/או תכנים בין משתמשים שונים. 

ורם להפרעות הכרטיס שברשותך, אם יתברר כי הוא ג/המנוירשאית לנתק את  אתה HOT mobileכן, -כמו

 לרשת.

תעריפי השיחה יהיו בהתאם  .קידומת מפעיל בינלאומיבאמצעות , יש לחייג בינלאומיתלביצוע שיחה  -

 .לתעריפי המפעיל הבינ"ל הנבחר
  

יחול גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה מכל סיבה שהיא. הודעות   SMSת תשלום עבור משלוח הודע -

 SMS ארוכות יפוצלו למספר הודעות, שעל כל אחת מהן יחול תשלום בנפרד. קיימים מקרים בהם הודעת

 . MMS  תחושב כהודעת

- HOT mobile  קול דעתה, פי שי-עלו/או את תכולת כרטיסי הטעינה תהא רשאית לשנות את תנאי התכניות

 ל או להוסיף תכניות ו/או כרטיסי טעינה.לבט

וכן תעריפי שירותים או שימושים )גם במקרה בו השירות או השימוש במועד התעריפים בתוכנית  -

(, עשויים להתעדכן מעת לעת, בהתאם למפורט במסמכי ללא תשלום וההצטרפות לתכנית הי

 .ההתקשרות הרלוונטיים ובכפוף לרשיון ולדין

ריך ו/או לקצר רשאית להא HOTALK ,HOT mobileלמנויי  HOT mobileככל ויינתנו הטבות בונוס על ידי  -

 ההטבות יינתנו בכפוף לביצוע טעינה במנוי. תנאי הטבות בכל עת.

אחת לשנה לכל  HOTALKכרטיס בהטענת (  מותנית  SIMשמירת מספר אשר הוקצה לכרטיס חכם ) -

 . הפחות

אין אפשרות לבקש . והוא מושאל לתקופה מוגבלת HOTmobileשייך לחברת  SIM -הכרטיס יובהר כי,  -

שימוש, גם במקרים של אובדן או גניבה. במקרה אובדן או גניבה של ל  SIM -החסימת המכשיר או כרטיס 

 .חלופי SIM אינך זכאי לקבל מכשיר אחר או כרטיס, SIM  -ה יר או של כרטיסמכש

- HOTmobile רשאית לנתק כר( טיס חכםSIM מכל סוג, בתקופה ,)( פעיל שלא ביצע טעינת כרטיס )וואוצ'ר

, המספר SIMבת שנה, לכל הפחות ובכפוף להודעת החברה מראש על ביצוע הניתוק. במקרה של ניתוק ה

יוחזר לרשות החברה האם ולמנוי ו/או למשווק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלשהי לזיכוי ו/או החזר 

 כאמור לעיל. SIMהוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ניתוק הבגין כל 

, גלישה וכן כל הטבה או שירות אחר הכלולים בתכנית ו/או MMS, משלוח SMSשיחות הטלפון, משלוח  -

אינם חלים על יעדים או שירותים ובכל מקרה, המפורטים לעיל, הינם ליעדים רגילים בישראל בלבד 

היעדים והשירותים כלל לתעריפי  להלן יפורטו תעריפי יעדים ושירותים עיקריים.. ישראלב מיוחדים

 .www.HOTmobile.co.ilבכתובת  hot mobileראה אתר העדכניים המיוחדים 

 לשירותים ומספרים מיוחדים: עיקריים טבלת תעריפי חיוג -

 תעריף כולל מע"מ תיאור מספר טלפון
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 לשיחה₪  2.5 של בזקמודיעין אזרחי  144מודיעין 

 לשיחה₪  1.80 מודיעין אחוד של בזק 1344מודיעין 

 לדקה₪  1.05 טל, וואטניה -לדוגמא: ג'אוול, פל שיחות לרשות הפלסטינאית 

 לדקה₪  0.5 שירותי פרימיום 1900

 לשיחה₪  50עד  שירותי פרימיום 1901

 לשיחה ₪  100עד  שירותי פרימיום 1902

 2גוביינא

 מחייג  HOT mobileמנוי 

  HOT mobileלמנוי 
 לדקה ₪ 1.70

)מסרון(  SMS הודעת שליחת

 1-800 ולמספרי לנייח

)מסרון(  SMS הודעת שליחת

 1-800 ולמספרי לנייח

בהתאם  SMSשליחת הודעת  תעריף

 0.30₪לתכנית הלקוח בתוספת 

 (בקבלתה מותנה אינו) להודעה

 בתשלום כל התעריפים לדקת שיחה למעט היכן שמצוין אחרת.בשיחות גוביינא מקבל השיחה נושא  (2)

 

 המחירים והתעריפים כוללים מע"מ. -

לבין הלקוח. התנאים, התעריפים  HOT mobileמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות שבין  -

ומהווה וההטבות המפורטים במסמך זה הינם בכפוף להגדרות והתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות 

 אלה. תנאים חלק בלתי נפרד מ

ו/או  HOTmobileממספר המנוי שברשותך ישמש לצורך קבלת הצעות שיווקיות ו/או מסחריות שונות  -

מטעם ספקיה מעת לעת. באפשרותך להסיר את מספר המנוי שברשותך ו/או את פרטיך לצורך קבלת 

 .1607ספר למ   * או בשליחת המילה 'הסר'6733 הצעות כאמור לעיל בכל עת בחיוג

 HOTהתעריפים לשירותים נוספים, ככל שיעשה בהם הלקוח שימוש, מופיעים במחירונים שבאתר  -

mobile. 

 

 :TRAVEL SIMלמסלול תנאים כלליים בהתייחס 

 אינם מחויבים במע"מ.  בחו"לשימושים המבוצעים  -

 .בארץ לשימושפה תקהחבילה תקפה לשימוש ביעדים אליהם נרכשה ואינה  -

 לשימוש באוניות ובמטוסים. אינה תקפההחבילה  -

חיוב שיחה בחו"ל הינו ביחידת מניה של דקה שלמה, כל שיחה בת פחות מדקה תחויב לפי תעריף דקה  -

 .מלאה

 SEND -ה מקש על הלחיצה מרגע השיחה זמן את המחייבים ל"בחו מפעילים קיימים כי ליבך תשומת -

 .בפועל השיחה התקיימה לא אם גם, ניתוק לצורך END -ה מקש על ללחיצה ועד חיוג לצורך

 החיוב. ההודעה נשלחה אליהם הנמענים מספר פי על יחויב נמענים למספר זהה SMS הודעת משלוח -

 .המבוקש ליעד בהגעתה תלות ללא, הנשלחת הודעה כל על חל SMS שירותי בגין

הכלולות בחבילה הינן  שיחות/sms הודעות בה. לכלול בהתאםהינו  בחבילה לניצול השיחה רכיבי סוג -

מספרים רגילים בישראל בלבד, ואינן כוללות, בין היתר, שירותי מידע ובידור וכיוצ"ב. במשלוח הודעת ל

sms למספרים בחו"ל תתוסף עלות דמי קישוריות. 

 ימועד. בכרטיס הנרכש הנקובה התקופה לתום עדלחבילה ו החיבור ממועד החל לשימוש החבילה ניתנת -

   .ישראל שעון "יעפ וויבוצע ויחושב וסיום להתחי
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החבילה הינה חבילה המותנית ברכישה מראש. אי ניצול נפח הגלישה הכלול בחבילה ו/או תקופת  -

 החבילה במלואה אינו מקנה ללקוח זכות לזיכוי או להחזר ואינו נצבר.

פקיעת תוקף החבילה, ל בסמוך וכן, נפח הגלישהוכן בסיום מכסת  1.5GB ,0.75GBבהגעה למכסה של  -

 .בפניך כך על שתתריע SMS הודעת ךילא תישלח

 ברשתות למימוש ניתן הגלישה נפח, כן כמו. בלבד ספציפיות במדינות בשימוש תקף הגלישה שירות -

 הנבחרות במדינות גלישה כי ליבך תשומת, זה בהקשר. הנבחרות במדינות הפועלות בלבד ספציפיות

 באופן בחירה י"ע לא גם, כלל תתאפשר לא, הספציפיות כאמור הרשתות שאינן אחרות רשתות באמצעות

 הלקוחות שירות לנציג לפנות ניתן, ומדינה מדינה בכל הרלבנטיות הרשתות בדבר עדכני למידע. ידני

 *.444 בטלפון

- HOT mobile דעתה לפי שיקול  לבטלן אוהחבילות,  ומרכיבי, תעריפי, תנאי את לשנות לעת מעת רשאית

 .ובכפוף לתנאי הרשיון

 ההגדרות תפריט באמצעות גם בנדידה הגלישה לשירותי הגישה את לחסום באפשרותך כי ליבך תשומת -

, לעת מעת סנכרון או גלישה מבצעות אשר תכונות או/ו יישומים במכשירך מותקנים בו במקרה. במכשירך

 בעת או בטרם אלו יישומים השהיית את לשקול מוטב, זה בהיבט. כאמור השימושים במלוא תחויב

 .ל"בחו השהייה

 תעריפי, וכן לכללי HOT mobileם הכלליים לשימוש בשירותי לתנאי כפוף hot mobileהשימוש בשירותי  -

 .לעת מעת עדכונם כפי, ל"בחו הנדידה שירות של הכיסוי ואזורי
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