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 הצהרה

 

וכי אין לקוח רשום אחר , י הטלפון לעיל/המוסמך לבקש ניוד מספר, מ מצהיר כי אנוכי הלקוח הרשום או בא כוחו או מורשה חתימה"הנני הח

 .ב"למעט אם ייפה את כוחי בייפוי כוח המצ, ים/למספר

 

 :מ מודע ומסכים כי" החהנני

מפעיל ננטש רשאי לסרב . אין בקבלת  טופס בקשת הניוד משום התחייבות של מפעיל קולט או מפעיל ננטש כי תבוצע ניידות מספרים .1

 .לבקשת ניוד מטעמים שנקבעו כדין

אינם מנוידים עם , יל ננטשים אצל מפע/וכל התכונות והשירותים ששויכו אל המספר, ים בלבד/אם יבוצע ניוד הוא יהיה של המספר .2

ים ושל כלל השירותים והתכונות שהתקיימו באמצעות /הסרה מהמפעיל הננטש של המספר/ים מהווה ניתוק/ניוד המספר. ים/המספר

 . יש להזמין שירותים ותכונות מבוקשים מהמפעיל הקולט. ים/המספר

י מפעיל "לא ינותבו ע)  שמפיצים גורמים שוניםSMS מסרי -לדוגמה (שנשלחים אל המספר שנויד ' ידוע לי כי ייתכן שחלק  ממסרי צד ג .3

 .ננטש אל מפעיל קולט

 .לגבי הניוד והסרת השירותים, שאינם לקוחות רשומים של הקו, או משלמים אחרים, הומלץ לי ליידע משתמשים .4

רבות לגבי ציוד או תשתיות קיימות של מפעיל ל, או התחייבות כלפי מפעיל ננטש/או חוב ו/מ מכל תשלום ו"ניוד אינו פוטר את הלקוח הח .5

 . ננטש

 .ים/ים המנויד/ידוע לי כי במהלך תהליך  הניוד  תבוצע הפסקת שירותים זמנית למספר .6

 .הנני מאשר בחתימתי את הפרטים שמלאתי בטופס זה וכן כי קראתי והסכמתי לאמור לעיל

 

 ): מורשה חתימה/ מיופה כוח / הלקוח  (פרטי החותם

 שם תאריך *זהות החותם  **אמצעי  זיהוי  זיהוי' מס חותמת/ חתימה 

      

 מורשה חתימה/ מיופה כוח / בעל הקו : זהות החותם* 

  דרכון. / פ.ח./ ז.ת:  אמצעי זיהוי** 
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 העברת בעלותטופס 
 

ומאשר/ת בזאת שאני מוותר/ת  ה/מבין____________  ____________ מספר ת.ז. אני

ח.פ  'בע"מ מרכזיה חברתל הומעביר אות של מספר _______________על הבעלות 

515266286. 

 שומרת לעצמה את הזכות לעשות עם המספר כרצונה. בע"מ'מרכזיה חברת '

 לא יהיה שייך אלי יותר ולא אוכל לנייד אותו חזרה אלי. הנ"למספר הידוע לי ש

 בחתימתי זו אני מאשר את כל התנאים הנ"ל.

 

 בברכה

 ______________ שם בעל הקו

 ______________ ת.ז

 ______________ תאריך

 ______________ חתימה

 ______________ מספר ליצירת קשר

 

 

 עיל הננטשעודת זהות וכן אישור בעלות/חשבונית אחרונה מהמפיש לצרף גם צילום ת

 

 

 


