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תנאי השירות MY Biztone - ג'ינגל לעסקים 
_

חברת  פרטנר  תקשורת  בע"מ
ח"צ 52-004431-4

איחוד עוסקים 55-760414-7
רחוב עמל 8,  פארק תעשיות אפק,

תיבת דואר 435, ראש העין 4810302

כללי

1.    שירות MY Biztone ("השירות") מאפשר לך לקבוע צליל המתנה מוסיקלי ייחודי עבור משתמשים הרשומים תחת בית העסק שלך (מכל סוג)
ברשת פרטנר והוגדרו מראש על-ידך במועד ההצטרפות לשירות.

2.    ההצטרפות לשירות כפופה להצטרפותך לשירות ה - Funtone עבור כל המשתמשים שתבחר לצרף לשירות, לרבות האפשרות לבחור צלילי המתנה

שונים (שאינם צליל ההמתנה העסקי שתבחר) בתשלום.

לתשומת לבך, כל עוד הנך מנוי לשירות, לא יחול תשלום עבור שירות ה - Funtone. אם מכל סיבה שהיא תבטל את השירות, התשלום עבור שירות

ה - Funtone יחול כסדרו, בהתאם לתעריף שירות ה - Funtone באותו מועד. אם הנך מעוניין לבטל את שירות ה - Funtone, ניתן לבטלו באחת

מהדרכים המפורטות בסעיף 18.

3.    השימוש בשירות כפוף גם לתנאי ההתקשרות הכלליים החלים עליך כלקוח חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") , והמפורטים בחוברת "תנאי

ההתקשרות" ו/או במסמך "תנאי ההתקשרות הכללים לשירותי רט"ן" ו/או בתכנית התעריפים החלה עליך.

4.    השירות נתמך בנדידה.

5.    הטבות עבור שירות ה - Funtone, אם יש כאלה, לא יחולו על שירות זה.

תעריפי השירות

6.    השירות כרוך בתשלום חודשי קבוע בהתאם לכמות המנויים תחת אותו לקוח בשירות. ככל שיש יותר מנויים בשירות, תוכל ליהנות מהנחה גדולה

יותר, על פי הדירוג הבא (הסכומים לא כוללים מע"מ):

•     1-6 מנויים -  8.83 ₪ למנוי לחודש ("תשלום חודשי")

•     7-15 מנויים - 20% הנחה על התשלום החודשי למנוי (סה"כ 7.06 ש"ח למנוי לחודש)

•     16-25 מנויים - 30% הנחה על התשלום החודשי למנוי (סה"כ 6.18 ש"ח למנוי לחודש)

ההנחה תינתן באופן אוטומטי על פי כמות המנויים בשירות לאותו לקוח. לדוגמא, אם ברשותך 6 מנויים והוספת מנוי נוסף לשירות זה, תיהנה מ 20%

הנחה על התשלום החודשי לכל מנוי בשירות.

ולהיפך, אם ברשותך 7 מנויים ואתה נהנה מ 20% הנחה, ובוטל השירות עבור מנוי אחד וכעת יש 6 מנויים תחת הלקוח בשירות, הנחת ה 20% תבוטל

והמנוי יחויב בתשלום החודשי עבור כל המנויים בשירות תחת הלקוח.

7.    השירות ניתן חודש ראשון חינם למצטרפים לראשונה לשירות.

8.    התשלום יחול בחשבונית החודשית של פרטנר ויחול באופן יחסי למועד ההצטרפות לשירות/ביטול השירות.

9.    תעריף השירות עשוי להתעדכן מעת לעת בהודעה שתימסר מראש.

מאפיינים עיקריים של השירות ואופן השימוש בו

10.  על מנת ליהנות מהשירות עליך להעביר אלינו קובץ קולי שיותאם לשימוש בשירות. ניתן להעביר קובץ קולי שקיים ברשותך או שתוכל

ליהנות מהפקת ג'ינגל עסקי במחיר אטרקטיבי, שיופק על-ידי ספק חיצוני ובהתאם לתנאים המפורטים בטופס

"MY Biztone הזמנת גי'נגל לעסקים במסגרת שירות"
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.Funtone 11.  הקובץ שיועבר יהיה זמין להורדה ולשימוש על-ידי כל לקוחות פרטנר המנויים לשירות ה

12.  בעת העלאת הקובץ לשירות, תבוצע המרה אוטומטית של הקובץ כך שתתאים לשירות. לתשומת לבך, ייתכן והמרה זו תפגע באיכות השמע של

הקובץ המקורי.

13.  הנך מצהיר ומתחייב בשם בית העסק/תאגיד כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (כולל זכויות יוצרים, מבצעים וזכויות קרובות), הגלומות בקובץ הינן

בבעלות בית העסק/התאגיד או לחילופין, בית העסק/התאגיד קיבל את זכות השימוש כדין מבעלי הזכויות, לרבות את הזכות הנדרשת על מנת

לבקש את המרת הקובץ האמור ולעשות בו שימוש כצליל המתנה עבור המשתמשים של בית העסק/התאגיד.

14.   הנך מתחייב בשם בית העסק/תאגיד להשיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם השמעת הקובץ כצליל המתנה מוסיקלית עבור

המשתמשים (לרבות הזכות המוסרית), ומצהיר בשם בית העסק/התאגיד כי בית העסק/התאגיד יהיה האחראי הבלעדי וישא בכל התשלומים

הנדרשים על-ידי צדדים שלישיים כלשהם ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעלי זכויות היוצרים והמבצעים ובעליו הזכויות הקרובות ו/ו איגודים

המיצגים אותם ו/או חברות ועמותות לאיסוף תמלוגים עקב השימוש בקובץ כצליל המתנה ומתחייב בזאת בשם התאגיד כי בית העסק/התאגיד

ישפה את פרטנר בגין כל חיוב שתישא בו בגין השימוש כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של פרטנר.

15.  הנך מאשר בשם בית העסק/התאגיד לפרטנר, לגבות באמצעות החשבון החודשי של בית העסק/התאגיד בפרטנר כל תשלום שהוא, אשר נאלצה

פרטנר לשלם על-אף התחייבויותייך כאמור לעיל.

16.  הנך מצהיר בזאת וערב אישית לכך שהנך מורשה מטעם בית העסק/התאגיד להצהיר, להתחייב ולחתום בשמו על מסמך זה, ואם הדבר אינו כך, הנך

מתחייב לקיים את ההתחייבויות לפי מסמך זה.

17.  פרטנר רשאית להפסיק את מתן השירות או לשנות את תנאיו בהודעה שתימסר מראש.

18.  באפשרות לפנות לפרטנר כדי לבטל את השירות, באחת מן הדרכים הבאות:
_

partner.email@service.partner.co.il  :א.          פנייה בדואר אלקטרוני באמצעות אתר האינטרנט שלנו בכתובת
ב.          פנייה בפקס למספר: 074-7077858.

ג.          פנייה בדואר רשום לכתובת: רחוב העמל 8, פארק תעשיות אפק, ת"ד 435 ראש העין 48103.
ד.          פנייה למרכזי השירות או למוקד הטלפוני שלנו בטלפון: *054 ממכשירך ברשת פרטנר או 1-800-800-054 מכל טלפון.

_
.Funtone 19.  עם ביטול השירות, יוסר גם הקובץ הקולי מהגלריה של שירות ה

www.partner.co.il :20. העתק מתנאי השירות עומד לרשותך בכל עת באתר שכתובתו

`sig,rl=2,fd=$$2,man=2`(אם תאגיד) חתימת הלקוח + חותמת

  

שם הלקוח

תאריך

www.partner.co.il שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון 1-800-800-054 פקס 054-7814999 או 054* ברשת פרטנר

 2


