דצמבר 2017
הסכם חדש בין חברת  yesלקיבוץ רשפים .
בימים אלה נחתם הסכם חדש בין הקיבוץ לחברת  yesבמסגרתו יחוברו כל תושבי
הקיבוץ לשידורי הטלוויזיה הרב ערוצית האיכותיים בישראל של חברת .yes
על המבנים תותקן צלחת קליטה ובכל בית יותקנו ממירים בהתאם לבקשת החברים.
לחברי הקיבוץ יוצעו מספר מסלולים לבחירתם.
בתאריך  25.12.2017בין השעות  15.00-18.00יתקיים במועדון הקיבוץ ערב
החתמות מול נציגי  yesבו יתבקשו החברים להירשם למסלול בו בחרו ,ולעדכן באם
ברצונם להזמין ממירים נוספים.
מסלולי הבחירה הינם:

מסלול א' -חבילת תוכן  +TOPממיר  HDלא מקליט  +ממיר דיגיטלי רגיל -בעלות
חודשית של .₪65

מסלול ב' -חבילת תוכן  + TOPממיר  HDמקליט  +ממיר דיגיטלי רגיל+שירות
+VODחבילת סופר פרימיום  -בעלות חודשית של .₪ 128
( ).₪ 128=VOD ₪ 35 + ₪ 93

מסלול ג' -חבילת תוכן  +TOPממיר  HDמקליט  +ממיר דיגיטלי רגיל  +שירות
+VODחבילת סופר פרימיום+ערוצי הספורט .5 GOLD.5LIVE.5HD.ספורט .1ספורט - 2
בעלות חודשית של ).₪ 183 =VOD ₪ 35 + ₪ 148( .₪ 183

בנוסף יוכלו חברי הקיבוץ להוסיף ממירים בהתאם למפרט הבא:
.1
.2
.3
.4

ממיר דיגיטלי רגיל במחיר חודשי של כ.₪ 5-
ממיר  HDנוסף (לא מקליט) במחיר חודשי של כ. ₪ 10 -
ממיר מקס טוטאל(  HDמקליט) במחיר חודשי של כ. ₪ 40 -
ממיר אולטרא(  HDמקליט חדיש) במחיר חודשי של כ. ₪ 50-

הבהרות-
א .כל התשלומים למעט התשלום בגין חבילת הספורט במסלול ג' יבוצעו בכרטיס
האשראי של החבר.
ב .התשלום בגין  VODאינו כולל תוכן בתשלום בהזמנה .
ג .תיאום מועד ההתקנה יתבצע ע"י הקיבוץ ונציגי  yesמול החברים ישירות.
ד .כל החברים מתבקשים להגיע לערב הרישום עם תעודת זהות וכרטיס אשראי.
ה .שני הממירים הכלולים במסלולים יותקנו ללא עלות התקנה ,התקנה כל ממיר נוסף
במעמד ההתקנה הראשוני בעלות חד פעמית של .₪ 30.5
ו .ערוצי הספורט  3+4פתוחים בשלב זה ללא עלות לכל מי שמזמין את מסלול ג'.
לאחר שיתומחרו ע"י הספק יוצעו לכלל הלקוחות בתשלום שיקבע.
נשמח לראותכם בערב ההחתמות.
בברכה
חברת yes
והנהלת הקיבוץ

