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 לתקופת ניסיון ללא פרטי אשראי +NEXT TVלקוחות המצטרפים לשירות  קהל יעד

)להלן: תקופת  ייםחודשלמשך תקופה של  NEXT TV+מצטרפים לשירות  מחיר השירות

ערוצים וכן חבילת טלוויזיה הכוללת: חבילת שידורי מונהנים ההטבה(, ללא עלות, 

 .VODשירותי 

 

 בסיום תקופת ההטבה השירות יוסר אוטומטית

 

מה נדרש על 

מנת להתחבר 

 לשירות?

 

  חיבור פעיל לאינטרנט בביתך )תשתית וספק(, אנו ממליצים על מהירות

  5Mbגלישה מינימלית של 

 טלוויזיות LG עם מערכת הפעלה webOS 3.0  סטרימר תומךומעלה או 

 מסופק על ידי  שירותהHOT 3-מכשירים סך הכל וצפייה ב 5-וכולל חיבור ל 

 מכשירים במקביל

, אפשרות גישה NEXT TV+תאפשר במסגרת השימוש בשירות  HOT-ייתכן ו  דגשים

", בתשלום או ללא תוספת תשלום, off-lineלתכנים מסוימים גם במתכונת "

רשאית לקבוע  HOT. בכל מקרה כזה, HOTהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

לפי שיקול דעתה כל הגבלה שהיא על השימוש באפשרות זו ו/או על הצפייה 

בתוכן, ובכלל זה גם להגביל את משך הזמן בו ניתן יהיה לצפות בתוכן 

 במתכונת זו.

  

תעריפים לאחר 

תקופת  שתסתיים

 ההטבה

 בתום תקופת ההטבה השירות יוסר באופן אוטומטי 

 

 לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת בע"פ, בטלפון .1 ביטול עסקה

יורופארק, קיבוץ יקום, מיקוד  HOT, בדואר בכתובת: 077-7075424 

. www.nexttv.co.il : או באתר 077-7078282או בפקס:  6097200

 בהודעה יפרט הלקוח את שמו ומספר ת"ז ובהודעה בע"פ, 

לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אשר התקשר  .2

עם החברה בעסקת רוכלות או מכר מרחוק, רשאי לבטל את העסקה 
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 -חודשים, כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 4כאמור בתוך 

1981. 

 הוראות כלליות

  מועד שנשלחה ללקוחב אך ורקההצעה בתוקף . 

  אפשר לקבל מידע מלא על השירות, לרבות הערוצים השונים ומחירם באתר האינטרנט בכתובת

[https://www.nexttv.co.il/packages/nextplus" :להלן(]השימוש בשירות כפוף"(האתר . 

 לתנאי השימוש המתפרסמים באתר.

 ככל שיינתן( נותן הלקוח הסכמתו לכך שאמצעי התשלום הניתן על ידו שירותבהצטרפותו ל( ,

, HOTישמש במקרה הצורך לגביית תשלומים עבור כל אחד מהשירותים המסופקים על ידי קבוצת 

)הוט טלקום שותפות לרבות שירותי הטלוויזיה בכבלים, שירותי תשתית אינטרנט ו/או טלפון 

או שירותי טלפון נייד )הוט /ושירותי גישה לאינטרנט )הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ(  ,מוגבלת(

ולצורך כך נותן הלקוח הסכמתו להעביר את פרטי אמצעי התשלום לכל אחת מובייל בע"מ( 

 מהחברות הנזכרות לעיל. 

  חיר מחירון השירות, כפי שיהיה מעת , יוצעו בהתאם למזו בהצעה כלוליםשירותים אחרים שאינם

 לעת.

 HOT הת לשנות את הרכב החבילות, המסלולים, השירותים והמוצרים, על פי שיקול דעתרשאי. 

  תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שביןHOT ואינו גורע ממנו.לעניין השירות ובין מנוייה , 

 .ללא כפל הטבות 

HOT 520040072 . פמערכות תקשורת בע"מ, ח. –: הוט   

https://www.nexttv.co.il/packages/nextplus

