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 06/02/11:תאריך
                                                            לארגון המדבירים הארציהצעה עסקית 

Orange שמחה להגיש לחברתכם הצעה לחבילת תקשורת סלולארית 

Orange  ך הבנת מתו, בה בחרו מאות אלפי ארגונים וחברות בכל רחבי העולם, מטכנולוגיה מתקדמתמאפשרת לך ליהנות
 . היתרונות והפתרונות שמציעה טכנולוגיה זו

  orangeמוגשת בזאת הצעת , ולאחר ניתוח צרכי התקשורת של החברה, בהתבסס על הנתונים שנמסרו לנו
 . עסקים שהותאמה במיוחד עבור חברתכם

Orange מציעה לבחירתכם את התוכנית הבאה:        

corp  Simple- פשוטה לעסקים תחביל 

 )המלאים המפורטים בטופס תנאי התוכנית, ים שלהלן כפופים לתנאי התוכניתהתנא)

 
בין מנויים ששויכו למשתמשי הארגון במסגרת התוכנית למעט  orangeשיחה פנים ארגונית  שיחה בישראל ברשת 

 .תקשורת נתונים 
כמו למספרים ) תקשורת נתונים ושיחות בתעריף מיוחד, ל"הדקות הכלולות בתכנית אינן כוללות שיחות בחו

ל ולרשתות פלטל ופלסטל כלולות "דקות שיחה לחו(שירותים מיוחדים ושירותי מידע ותוכן,וכביתהמתחילים בכ
 .בחבילה שתבחר אך יש לשלם עבורן בנוסף גם דמי השלמת שיחה בהתאם ליעד השיחה

ל "הודעות אל בזק ולחו, הודעות אל מספרי מידע ותוכן , ל"ההודעות הכלולות  בחבילה אינן כוללות הודעות בחו
 .כלולות  בחבילה שתבחר אך יש לשלם בעבורן  גם דמי השלמת  הודעה בהתאם ליעד השליחה 

 .  להודעה 0..0לרשתות סלולאריות בישראל מעבר לכמות הודעות בחבילה הינו   SMSתעריף למשלוח הודעת 
אגורות  0..0לרשתות סלולאריות בישראל מעבר לכמות ההודעות בחבילה הינו   MMSתעריף למשלוח הודעת 

 . להודעה התעריפים  אינם חלים על משלוח הודעות בחיוב מיוחד
 .ליעדים אחרים עשוי להתווסף תעריף השלמה mms-ו smsלמשלוח 

גלישה סלולרית  חבילתמ, ללא תשלום נוסף, במסגרת התוכנית תוכל ליהנות, /../.לרוכשים מכשיר מסוג דור 
 .לעסקים   30mbבסיסית 

 .כמפורט בתנאי ההתקשרות מורחב ותחזוקה אחריותתוכנית אלו כוללות שרות 
 

 

 :בתשלומים חודשייםו הרכישת מכשירים בהטב

 סוג המכשיר
 מחיר לחברה

 Xתשלום חודשי )
 (חודשים  36

החזר כספי * 
בשימוש מעל 

150 ₪  

 ₪  5/ ₪  5/ /..דור  110.נוקיה 

 ₪  15 ₪  15 /..דור  C7נוקיה 

 Blackberry 9700  05  ₪  05  /..דור  ₪ 
 

 

 שם התכנית

תשלום 
חודשי 

 ח"בש

כמות דקות 
שיחה בחודש 

 לכל היעדים

כמות דקות 
שיחה פנים 

 ארגוניות בחודש

 הודעות כמות
sms/mms 

 לחודש

sms 
 פנים ארגוני

תעריף לדקת 
שיחה מעבר 
 לכלול בחבילה

Simple corp 

50/500 
49 ₪ 50 500 0 0 0.31 ₪ 

Simple corp 

200/1000 
89 ₪ 200 1000 200 300 0.29 ₪ 

Simple corp 

500/1500 
159 ₪ 500 1500 400 500 0.29 ₪ 

Simple corp 

1000/2000 
259 ₪ 1000 2000 600 1000 0.29 ₪ 

Simple corp 

1500/2500 
369 ₪ 1500 2500 1000 1500 0.27 ₪ 

Simple corp 

2000/3500 
499 ₪ 2000 3500 1500 2000 0.27 ₪ 
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Blackberry bis 

דמי מנוי חודשיים כולל חבילת 
 תקשורת ייעודית לשירות 

 
 לחודש₪   58

  לשימוש בשירות בארץ " ללא הגבלה"דמי המנוי החודשיים כוללים חבילת תקשורת לגלישה באינטרנט 
 ל בנפח של  "ילה לשימוש בחובאפשרותך לרכוש חב MB01  ל באמצעות "הגלישה בחו. לחודש₪   01ובעלות של

 . בלבד BlackBerry.netנקודת גישה 
 .ל מעבר לכלול בחבילה יחול חיוב בהתאם לתעריפי המפעיל הבינלאומי"על שימוש בחו

 
 
 
 

 .כשיעורו מעת לעת, כחוקמ "מע יתווסף זה במסמך המופיעים המחירים כל על
 . חודשים 3.-ל orangeהטבות או ההנחות ברכישת המכשירים והציוד כפופה להצטרפות לרשת ההענקת , תשומת ליבכםל
 . לעיל כפי שמוצגת בטבלה מינימאלית בעלות ניתן כזיכוי בחשבונית ומותנה בשימוש בשירותי הרשת עבור המכשיר הכספי ההחזר* 

 . פי מחירון היצרן ועד גמר המלאי-על, מחירי המכשירים עשויים להשתנות מעת לעת
תשלומים חודשיים למשך תקופת  3.-בחברה מוצע ל, בפועל עבורוחברה ההפרש שבין מחיר המחירון של כל מכשיר שנרכש ובין התשלום ששולם על ידי ה

בכל מקרה של הפסקת התכנית מכל . לא יצטרך לשלמם לקוחפרטנר נושאת בתשלומים אלה וה, נמצא במסגרת התכנית משתמש/לקוחכל עוד ה. התכנית
, "(ערך שיורי)"שברשותו יתרת התשלומים בגין המכשירים לשלם את  לקוחיהא על ה, לפני תום תקופת התכנית משתמש/לקוחבעבור ה, סיבה שהיא

במכפלת מספר ₪  0/לשלם  יהיה על הלקוח, לפני תום תקופת התוכנית, במקרה של הפסקת התוכנית מכל סיבה שהיא .כמפורט ובכפוף לתנאי התכנית
לא ייחשב , חודשים נוספים 3.בהארכת התחייבות לתקופה של , כי ביצוע מעבר לתוכנית עסקית אחרת, מובהר. החודשים שנותרו עד לסיום התוכנית

 . תתאפשר רק לאחר תשלום ערך שיורי ככל שיוותר על המכשיר /../.למנוי דור הגלישה תהסרת חביל .להפסקת תוכנית
 את ויחייבו להם והנספחים התוכנית תנאי, ההתקשרות בהסכם המפורטים לתנאים כפופה זו הצעה. בלבד לידיעה הינם זו בהצעה המופיעים יםהפרט

 .חתימתם לאחר רק הצדדים
. שים אשר הינם לידיעה בלבדדג והפרטים המופיעים בה כוללים  הצעה זו הינה לצורכי משא ומתן.  מנויים  100יום ולמינימום  14ל הצעה זו הינה בתוקף 

 .הם אשר יחייבו את הצדדים רק לאחר חתימתם, תנאי התוכנית והנספחים להם, התנאים אשר מפורטים בהסכם ההתקשרות
 .ח"טל. בין בכתב ובין בעל פה,  במקום כל הצעה אחרת באה זו הצעה 

 . הצעה זו מיועדת לחברים בארגון המדבירים הארצי בעלי עוסק מורשה בלבד
 ,לשירותך

 יגאל ברגד
 

  מכירות לעסקים נציג
054-4813807  

 
 


