
 

 תעריפים תיאור 

 FUTURE 1 TERA תכנית התעריפיםשם 

תוך יום עסקים ממועד  מרגע הפעלת כרטיס הסים. לקוחות קיימים תאריך כניסת התכנית לתוקף 
 ביצוע החלפת תכנית התעריפים

 מנויים בתכנית 2-6למצרפים  ₪ 65.9לחודש למנוי בודד.  ₪ 69.9 מחיר התכנית 

 דקות זמן אוויר בחודש 5,000לדקה עד אג'  0 שיחות בישראל 
 אג' תעריף לדקה לאחר ניצול מכסת הדקות 48.6

 דקות 120 -משך זמן מרבי לשיחה 

 הודעות בחודש 5,000עד  להודעהאג'  0 בישראל SMSתעריף 
 אג' תעריף להודעה לאחר ניצול מכסת ההודעות 48.6

 להודעה ש"ח 2 בישראל MMSהודעות 

 , כלול במחיר התכנית1000GB גלישה סלולרית 
1000GB שימוש באפליקציות:בנוסף ו כלול במחיר התכנית Waze, 

Facebook ,Youtube, Instagram, WhatsApp,  ללא הגבלה 
 ,Waze, Facebook ,Youtube, Instagramהשימוש באפליקציות

WhatsApp,  .מותנה בקיומה של חבילת גלישה בתוקף 
WhatsApp לא כולל פעולות גיבוי 

 תחול האטת קצב מהמכסה שנקבעה בתכנית, 100%לאחר ניצול 
 

ליעדים נייחים  דקות לחיוג לחו"ל ללא עלות 350הטבת  שיחות לחו"ל 
 וניידים 

-ל אג' לדקה לקידומות נייחות 0דקות שיחה בחודש במחיר  350עד 

 :יעדים 42

אירלנד, אנגליה, ארגנטינה, אוסטריה, אוסטרליה, אורוגוואי, איטליה, 

ארצות הברית, בלגיה, ברזיל, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, הולנד, 

הונג קונג, הונגריה, ונצואלה, טאיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, מלטה, 

מקסיקו, נורבגיה, ניו זילנד, סינגפור, ספרד, פולין, פורטוגל, פרו, צ'ילה, 

דה, קפריסין, קרואטיה, רומניה, צ'כיה, צרפת, קוריאה הדרומית, קנ

 רוסיה, שבדיה, שוויץ, תורכיה

בחיוג ליעדי התכנית מעבר לכמות הדקות שמוקצית בגדר תכנית 
החיוג לחו"ל ובחיוג לחו"ל באמצעות מנוי הסלולר אל יעד שאינו 

כלול ביעדי התכנית תחויב עבור אותה שיחה בהתאם למחירון 
 :משלים כפי שזה מופיע בקישור שלהלן

https://www.partner.co.il/globalassets/global/termsmabal.pdf 

 012את החיוג לחו"ל יש לבצע באמצעות חיוג הקידומת 

שירותים נוספים במסגרת 
 התכנית

שירות הגנה מתקדם מפני  - cyber guardהנחה על שירות   100%
  איומי סייבר

השירות אינו מתווסף אוטומטית בכניסה לתכנית, ניתן להוסיפו או 
או שירות  My Partnerלבטלו, בכל עת, באמצעות אפליקציית 

 *054הלקוחות במספר 
 my boxהנחה על שירות גיבוי  100%

 דקות ולאחריה תנותק השיחה  240 –בארץ/בחו"ל  משך שיחה מרבי

 9.9 דמי חיבור

 ללא עלות דמי כרטיס חכם

 ללא עלות   בין תכניותדמי מעבר 

 
 

  -* ברשת פרטנר   450או  9994187-054פקס   054-054-800-1שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון 

www.partner.co.il  

https://www.partner.co.il/globalassets/global/termsmabal.pdf
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