טופס הצטרפות לשירות _________
לקוח יקר,
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לשירות המפורט להלן:
מצורף בזאת הסכם אשר עיקרי פרטיו נמסרו לך בעת ההצטרפות.

סמן  Xבמקום

שם

המתאים

החבילה

תשלום חודשי
קבוע בש"ח


שירות
ג'ינגל עסקי

שירות ג'ינגל
עסקי הפקת
ג'ינגל על ידי
הלקוח

( 9.56ללא מע"מ),
עבור כל מנוי
בשירות

( 9.56ללא מע"מ),
עבור כל מנוי
בשירות

תשלום עבור
הפקת ג'ינגל עסקי
₪ 100

עלות פתיח בש"ח
( 5.04ללא מע"מ) עבור כל פתיח

( לא כולל מע"מ)
תשלום עבור
הפקת ג'ינגל עסקי
ללא חיוב

עלות פתיח בש"ח
( 5.04ללא מע"מ) עבור כל פתיח

הערות לשירות:במקרה בו הג'ינגל העסקי אינו מועבר לפלאפון על ידי הלקוח אלא מופק עבורו ,תחולנה ההוראות הבאות:
התשלום עבור הצטרפות לשירות "גינגל עסקי" הינו כמפורט בטבלה שלעיל והינו חד פעמי .התשלום יגבה באמצעות החשבונית
החודשית לאחר ההצטרפות לשירות.
במעמד ההצטרפות לשירות ,תועבר על ידי פלאפון בקשה לספק "ג'ינגל עסקי" לצורך הפקת ג'ינגל מותאם ללקוח (להלן" :הספק").
נציג הספק יחזור ללקוח תוך  5ימי עבודה לצורך קבלת פרטים על אופי העסק וכן מנגינה וטקסט לבחירת הלקוח (בכפוף למגבלות
קיימות ,כדוגמת זכויות יוצרים) לצורך הפקת הג'ינגל העסקי מבין הקטלוג המוצע.
הג'ינגל העסקי יופק ללקוח תוך  10ימי עבודה ממועד קבלת הפרטים מהלקוח ,כאמור לעיל ,ויעודכן במערכת כשיר בהמתנה שישמש
עבור כלל מנויי הלקוח ,אלא אם ביקש הלקוח שישמש רק עבור חלק ממנוייו בהתאם לרשימה בכתב שתועבר לספק השירות.
הלקוח מאשר ומתחייב ,כדלקמן:
 .1זכויות הלקוח בג'ינגל העסקי שיופק הינן זכויות שימוש בלבד כשיר בהמתנה למנוייו שבפלאפון וכל עוד הלקוח מנוי על שירות זה
בפלאפון ובמסגרת אותו שירות .למען הסר ספק ,הקלטת הג'ינגל העסקי לא תועבר ללקוח.
 .2הלקוח אינו רשאי לעשות בג'ינגל העסקי כל שימוש אחר ו/או אינו רשאי להעבירו לכל גורם אחר ללא הרשאת פלאפון מראש
ובכתב .מבלי לגרוע מהאמור ,הלקוח אף אינו רשאי לגזור מהג'ינגל העסקי קטע מסוים ו/או לערכו בצורה שונה וכיוצ"ב.

במקרה בו הג'ינגל העסקי מועבר לפלאפון על ידי הלקוח ולא מופק על ידי ספק ,כלומר לא יחול חיוב בגין הפקת הג'ינגל
(כהגדרתו לעיל) ,תחולנה ההוראות הבאות:
 .1הלקוח ימסור לפלאפון הקלטה של הג'ינגל העסקי על גבי קובץ  Excelבפורמט  ,WAVלצורך הצבתו על ידי פלאפון או אחר
מטעמה במערכת השירות והשמעתו במסגרת השירות.

 .2הלקוח מאשר לפלאפון ליצור גיבוי של הג'ינגל העסקי ולבצע בו שינויים הכרחיים לצורך הצבתו בשירות ,ככל שיהיו כאלה.
 .3הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא רשאי להתקשר במסמך זה וברשותו כל ההיתרים ,האישורים והזכויות על פי כל דין לצורך ביצוע
כל האמור במסמך זה ולצורך מתן ההיתרים שבו לפלאפון ,ולרבות כי הוא בעל כל הזכויות בג'ינגל העסקי ,ככל הנדרש לצורך
הצבתו והשמעתו בשירות (כולל זכויות היוצרים והמבצעים ,הזכויות המוסריות ,והזכויות בהקלטה).
 .4מובהר ,כי פלאפון לא תידרש לשאת בתשלום כלשהו בקשר עם זכויות מסוג כלשהו בג'ינגל העסקי ,על ידי גורם כלשהו ,לרבות
אקו"ם ,הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית וחברות תקליטים.
כללי:
 .5הלקוח רשאי להודיע לפלאפון על רצונו להסיר את הג'ינגל העסקי ,לפי שיקול דעתו .נמסרה הודעה ,פלאפון תסירו תוך  5ימי
עבודה .בנוסף ,פלא פון רשאית להסיר את הג'ינגל העסקי מהשירות לפי שיקול דעתה .פלאפון תמסור על כך הודעה ללקוח בהקדם
הניתן.
 .6הלקוח אחראי ויקבל מראש את אישור כלל המנויים הרשומים על שמו בפלאפון להשמעת הג'ינגל העסקי באופן בו המתקשרים אל
מכשיר הפלאפון שברשותם ישמעו אותה כאמור.
 .7היה ויתברר כי מצגי הלקוח החברה על פי הסכם זה ,או כל חלק מהם ,אינם נכונים ,שלמים ומדויקים ,יפצה הלקוח את פלאפון בגין
כל נזק והוצאה שייגרמו לה ו/או למי מטעמה כתוצאה מכך ,ולרבות בגין תמלוגים להם תידרש פלאפון .פלאפון תיידע את הלקוח
בהקדם ,על דרישה/תביעה כאמור שתופנה אליה ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.
 .8ללקוח לא תהיה טענה כלשהי כלפי פלאפון במקרה בו לא מושמע הג'יגל העסקי בשירות ,כגון בשל תקלה בשירות.
 .9ככל שהלקוח בחר לאפשר למנוייו להחליף שירים באופן עצמאי ,עשויים לחול בנוסף לחיוב החודשי ,חיוב בגין חיוג למערכת
השיר ות ושהייה בה וכן ,חיוב בגין תקשורת נתונים בעת הגישה לאפליקציה והורדתה ,הכל כמפורט בתנאי השירות המצ"ב כנספח
א' לבקשה זו.
 .10החיוב עבור השירות יחל עם חתימת מסמך זה ,ואינו מותנה בתחילת השימוש בתוכנה/בשירות.
 .11פלאפון רשאית לשנות מעת לעת את השירות ותעריפיו ואף לבטלו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12אישור בקשה זו מהווה אישור לתנאי שירות שיר בהמתנה המצ"ב לבקשה זו וכפי שיתעדכנו מעת לעת.
 .13במקרה בו השירות ניתן באמצעות אפליקציית השירות ,יש לעיין היטב גם בהסברים המפורטים באפליקציית השירות
טרם השימוש בפועל בשירות.

 .5שונות:
* כלל התעריפים/הסכומים שבנספח זה אינם כוללים מע"מ.
* בהצטרפותך לשירות הינך מאשר את תנאי השירות שלהלן כפי שיתעדכנו מעת לעת.
* במקרה של סתירה או אי התאמה בין נספח זה לבין הוראות ההסכם או כל מסמך אחר ,תינתן עדיפות להוראות נספח זה.
* מעבר לכלול בשירות ,יחויב הלקוח על פי תנאי ותעריפי מסלול החיוב/התוכנית החלים עליו .לפיכך ,מלבד האמור בנספח
זה ,כל יתר תנאי התכנית ו/או כל תנאי אחר החל/ים על הלקוח ימשיכו לחול ויהיו בתוקף ,למעט בשינויים המחויבים מהאמור
בנספח זה.
* במקרה בו בעתיד ,יבחר הלקוח להצטרף לשירות ו/או מסלול חיוב הכוללים הטבה מאותו הסוג ,תהיה פלאפון רשאית לבטל
את אחת ההטבות.
* תנאי ותעריפי השירות מתייחסים לשיחות ושירותים בישראל בלבד (אלא מקום בו נאמר מפורשות אחרת) .על שיחות
ושירותים אחרים הנצרכים בחו"ל ,חלים תנאי ותעריפי שירות פלאפון חו"ל .בטרם שימוש בשירות בחו"ל יש לפנות לפלאפון
לקבלת התנאים והתעריפים המלאים הרלוונטיים באותה עת.
חלק מהתנאים מפורטים בחוברת "תנאי ההתקשרות עם חברת פלאפון".

להשלמת הלקוח:

 .1מס' מנויים לחיבור לשירות :כל מנויי הלקוח הרשומים תחת מספר הלקוח שבהמשך  /פירוט המנויים שברשימה המצורפת.
(מחק את המיותר) .במידה ושתי האפשרויות נותרו ללא מחיקה – תחול האפשרות הראשונה.
 .2הגדרה האם כלל מנויי הלקוח יכולים לשנות את הפתיח כן  /לא (הקף בעיגול בחירתך)
אני ,החתום מטה ,מאשר את בקשתי להוסיף  /להסיר את השירותים המופיעים לעיל

שם הלקוח

חתימת הלקוח

שם הנציג

חתימת הנציג

חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ511076572 .

