תאריך03.10.18 :

לכבוד :מנויי משקי דן

הנדון :המשך התקשרות – (עדכון מסלולי שימוש)  +הצעה
לרכישת ציוד קצה
שלום רב,
חברת פלאפון ,מותג הסלולר מס'  1בישראל רואה ערך גבוה וחשוב ברמת השירות והטיפול
היעיל
בארגונים עסקיים ,ניסיוננו הרב בטיפול בארגונים גדולים ותהליכי העבודה שפיתחנו במשך השנים
מאפשרים לנו לעשות זאת בהצלחה רבה לאלפי ארגונים ולקוחות עסקיים מרוצים.
להלן מחירנו המיוחדים עבורכם :
 .1מסלול שימוש  -עלות לכל מנוי :₪ 28




שיחות כלולות ( 5000דקות למנוי).
סמס  MMS /הודעות כלולות ( 5000יחידות למנוי).
חבילת גלישה בנפח  GB 20למנוי.

 .2מסלול שימוש מורחב  -עלות לכל מנוי :₪ 34






שיחות כלולות ( 5000דקות למנוי).
סמס  MMS /הודעות כלולות ( 5000יחידות למנוי).
חבילת גלישה בנפח  GB 40למנוי.
שירות תיקונים עסקי  :ISAFE FIXשרות זה מיועד לכל מכשירי הסלולר הנתמכים ברשת
פלאפון
שירות גיבוי  - pelephone cloudנפח אחסון לגיבוי אנשי קשר ,תמונות ,סרטונים
במכשירך/מחשב אישי .ניתן להפעיל גיבוי אוטומטי כדי שהתכנים יגובו מבלי להיכנס
לאפליקציה .שחזור מידע במקרה של החלפת מכשיר ,נזק או אובדן  /גניבה.

 .3הרחבות גלישה בסיום הנפח הכלול בחבילה:
 .₪ 7 - G5 .₪ 10 - G10 .₪ 19 - G20 .₪ 24 - G30הערות חשובות – שימו לב!
 ניתן לעבור בין המסלולים אחת לחודש  -בקשה למעבר מסלול תתבצע בתחילת
מחזור החיוב הבא (הקרוב) של המנוי .
 לדוגמא -מנוי שמחזור החיוב שלו מתחיל ב 1לכל חודש מבקש ב 15.10לעבור
ממסלול 1

למסלול  ,2המסלול יעודכן לו החל מהמחזור חיוב הקרוב (.)1.11
 .4שירות פלאפון חו"ל
 4.1מחיר דקת שיחה לישראל /יחידת  SMSממדינות נבחרות (ללא חבילה):
 דקת שיחה יוצאת/נכנסת בכל העולם .₪ 0.85 -
 דקת שיחה מקומית/בינלאומית – .₪ 1.2
 יחידת  SMSבכל העולם .0.85
 4.2חבילות גלישה יעודיות במדינות נבחרות ברמת מנוי:
 חבילת גלישה בנפח  GB 1ל 14יום .₪ 99
 חבילת גלישה בנפח  GB 3ל 30יום .₪ 159
 .5ציוד קצה
דגם
IPHONE X 64G
IPHONE X 256G
IPHONE 8 64G
IPHONE 8 PLUS 64G
IPHONE 8 256G
IPHONE 8 PLUS 256G
SAM GALAXY S8 64G
SAM GALAXY S8 PLUS
SAM GALAXY S9 64G
SAM GALAXY S9 128G
SAM GALAXY S9 PLUS 128G
Note 9 128G
Note 9 512G

מחיר כולל מע"מ
₪4,389
₪5,049
₪3,149
₪3,649
₪3,799
₪4,299
₪2,549
₪2,850
₪2,890
₪3,199
₪3,500
₪3,849
₪4,649

SAM J5 PRO
SAM A8
SAM A8 +
SAM J7 CORE
XIAOMI A1
SAM J3 PRO
NOKIA 3
NOKIA 6
NOKIA 8
BLACK

₪1,149
₪1,879
₪2,099
₪1,100
₪1,250
₪999
₪699
₪1,199
₪1,899
₪399






במסגרת רכישת ציוד מפלאפון (לא כולל מכשירי רכב),
אחריות יצרן.

המחירים במסמך זה (למעט טבלת ציוד הקצה) ,אינם כוללים מע"מ.

בברכה,
משה מנו

נעניק לכם  5שנות

