חידוש הסכם סלקום
החל מחודש  8/2010נכנס לתוקף הסכם חדש ומשופר בין יד מרדכי לסלקום ל –  3שנים נוספות.
המו"מ על חידוש ההסכם החל כשנה לפני סיום ההסכם הקודם ונמשך מספר חודשים ,שבסיומן
מתחדש ההסכם לפני גמר  3שנים של קודמו.
מטרת סלקום :לשמר אותנו כלקוח עסקי מוביל.
מטרתנו :שיפור התנאים והמכשירים והפחתת עלויות.

עיקרי ההסכם החדש:
 .1מסלול ממעטי דיבור – מיועד למי שכמעט אינם משתמשים בטלפון הסלולארי:
עלות מסלול )סכום קבוע חודשי(
עלות שירות תיקונים )למי שמעוניין(
שרות חדש למעקב שוטף אחרי צריכת המים
הפרטית עלות דקת זמן אויר למפעילים
אחרים
עלות שיחת  SMSבארץ
עלות דקת זמן אויר בשיחות פנים ארגוניות
)(VPN

₪0
 ₪ 9לחודש.
 70אג'

 15אג'
 15אג'

 .2מסלול קהילתי – מיועד למי שמשתמשים "קצת יותר" אך עדיין ממעטים בשימוש בסלולארי:
עלות מסלול

עלות שירות תיקונים
עלות דקת זמן אויר
עלות  SMSבארץ
עלות דקת זמן אויר )(VPN

 ₪10לחודש )יוחזרו לכל מי שמדבר למעלה מ –
 ₪10זמן אויר בארץ .העלות תוחזר דרך זיכוי זמן
אויר(.
ללא עלות
 44.9אג' לכל הרשתות בארץ
 15.0אג'
 19.9אג'

 .3מסלול עסקי – מיועד למרבים בדיבור:
עלות מסלול
עלות שירות תיקונים
עלות דקת זמן אויר
עלות שיחת  SMSבארץ
עלות שיחה VPN

 ₪25לחודש )בהסכם הקודם – ( ₪35
ללא עלות
 25אג' לכל הרשתות בארץ )בהסכם הקודם  33אג'(
 15אג'
ללא עלות

 .4נקודות עיקריות
א .שמות המסלולים מטעים .הקריטריונים להימצאות במסלול מסוים הם היקף השימוש
השתייכות ל"עסק" או "קהילה".
ב .העלות הנמוכה של המסלול העסקי תעביר אליו לא מעט מנויים מהמסלול הקהילתי.
ג .אנו נבצע אופטימיזציה = בדיקת כדאיות ונמליץ אישית לכל מנוי איך לשפר מסלול.
ד .כל המחירים שננקבו למעלה אינן כוללים מע"מ.
 .5מכשירים
רכישת מכשיר בתשלום חודשי מסלקום היא רכישה ב 36 -תשלומים.
משמע ,יש להשלים תשלומים על המכשיר הקיים בנוסף לתשלומים עבור החדש.
לאור זאת ,וכיוון שחידוש ההסכם הוקדם ,תתקיים הצגת המכשירים החדשים בחודש אוקטובר
)תצא הודעה מסודרת לציבור( וביצוע השדרוג יהיה בחודש נובמבר ,מועד סיום התשלומים עבור
המכשיר הקיים.

