
 יותרלכם שנותן לכם פרטנר יש 
 ולבני המשפחותלסטודנטים 

 סטודנטים ובני משפחותיהם  

 !  לנו פרטנר חדשיש 
 שמחים לבשר על שיתוף פעולה עם חברת פרטנר  

ובני  לאספקת שירותי תקשורת במיוחד עבורכם 

 משפחותיכם

5G 



 ובני משפחותיהם סטודנטים
 ולבני משפחותיכם  ייחודית לכם סלולר הצעת 

 ■ לדקה' אג 48.6לאחר ניצול מכסת הדקות התעריף יהיה , דקות שיחה בישראל לחודש כלולות במחיר התכנית  5,000 ■למנוי ₪  29.90חודשי של בתשלום    family mega 100GB 2020לתנאי התכנית המלאים בכפוף  ■
במחיר  כלול  100GB גלישה סלולרית ■להודעה ₪  2הודעת מולטימדיה היא עלות  ■להודעה ' אג 48.6לאחר ניצול מכסת ההודעות התעריף יהיה , סלולריים בחודש כלולות במחיר התכניתליעדים   SMSהודעות  5,000

ל באמצעות  "יעדים נייחים נבחרים בחו 42 -ל ל"דקות לחיוג לחו 350התכנית כוללת   64kb ■ הואקצב הורדת הנתונים המרבי בהאטת קצב . לאחר מכן תחול האטת קצב ללא תוספת תשלום עד תום תקופת החיוב, התכנית
לדקה  רשימת היעדים ומספרם מפורט בטופס תנאי התכנית ועשויה  ' אג 49בחריגה יחול חיוב בסך , ב ובקנדה גם ליעדים ניידים"בארה, בהתאם לתנאי התכנית. מ.המפעיל הבין לאומי פרטנר פתרונות תקשורת נייחים ש

לחודש  ₪  29.90מולטימדיה הינו  Sim ביציאה מהתכנית עלות , ויינתן כל עוד יש לפחות מנוי אחד בתכנית  family mega 100GB 2020 מותנה בהצטרפות לתכנית  -תשלום ללא  5GB מולטימדיהSim   ■ להתעדכן מעת לעת
עלות   –ההצעה אינו כולל דמי  משלוח מחיר   ■בהתאם למחירון פרטנר   Simדמי משלוח  ל , אחד ללקוח Sim ללא תשלום מוגבל ל  5GBמולטימדיה    bus data more to go 5gb ■ Simבכפוף לתנאי השירות המלאים ,  למנוי

 חיוב מלא בהתאם למחירון פרטנר באותה עתיחול   family mega 100GB 2020ביציאה מתכנית , בכפוף לתנאי השירותים המלאים –פופולריים בהנחה שירותים  ■פרטנר למחירון בהתאם  Simדמי משלוח ל 

29.90 ₪ 

32.90 ₪ 

 הנחות נוספות על מגוון אפליקציות מתקדמות

MyBox 
4.9  ₪ 

CyberGuard 
1.9  ₪ 

MyGuard 
3.9  ₪ 

 גלישה ללא הגבלה
 באפליקציות  נבחרות 

 !בלבד₪  4.90פופולרי ב הכי 

מחיר קבוע לכל החיים! 

 תכניתדמי מעבר ללא 

 תשלוםדמי חיבור ללא 

SIM ללא תשלום 

 
   

29.90 ₪

 !למנוי לחודש

5G 



ICONZ  

 רכישת מכשירים ואביזרים/ סלולרלפרטים והצטרפות לחבילת 

     
כולל הוא  )זכאים מקרבה ראשונה  7כל עובד זכאי לצרף עד  ■.  גמלאי הארגון ולבני משפחותיהם מדרגה ראשונה/ ההצעות המוצגות מיועדות לעובד  ■  31/01/2022ההצעות המוצגות פתוחות להצטרפות עד לתאריך  לכל   ■  :תנאים כללים

זכאות להצטרף לתכניות המוצגות במצגת זו תהיה על בסיס הצגת תעודת   ■ת /אחי העובד, ת/העובד ילדי, ת/הורי העובד, (נוטריון/ד"י עו"יש להציג אישור  שהופק ע -כולל ידועים בציבור )בת זוג /בן -זכאים  ■בהתאם לתכנית  ( עצמו
לרבות החזרים שניתנו  , במעבר לתוכניות אלו יבוטלו כל ההטבות להן היית זכאי בתוכנית הקודמת ■ת החברה /תשלום באמצעות כרטיס אשראי של בן משפחה זכאי או העובד ■ת להוכחת קרבה ראשונה  /ת ותעודת זהות של העובד/העובד

 ■לא כולל יעדים בתעריף מיוחד או תעריף השלמה , התעריפים והקרדיטים הינם לשימוש בישראל בלבד ■העסקה /התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בטופס תנאי תכנית. מצגת זו מפרטת את עיקרי התוכניות ■לך עבור מכשירך 
לרבות מחירי , פרטנר רשאית לעדכן בכל עת את ההצעות והשירותים ■מ "כל המחירים המוצגים כוללים מע ■בסיום נפח הגלישה תחול האטת קצב   ■התעריפים הללו ייגבו בנוסף , ליעדים  שחל עליהם תעריף מורכב או תעריף השלמה

 520044314 .צ.ח, מ"חברת פרטנר תקשורת בע ■המכשירים ודגמיהם  

 שלח לי מייל בלחיצה על הלינק, או

5G 

 :חייג לנציג בני משפחות 
 054-2260646:    זגדוןתמיר 
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