 240GBב ₪ 39.90-מחיר קבוע לכל החיים עם  300דקות לחו"ל כולל  GB1בחו"ל
תקופת החבילה
 90יום מיום ההצטרפות
מועד מימוש הפעלת סים מממועד תהליך סיום מכר בהצלחה
מחיר קבוע לכל החיים
משך תקופה 1
ללא
משך תקופה ( 2ניתוב)
עד להודעה חדשה מטעם we4G
תום תוקף מימוש הצטרפות החבילה
מחיר ללקוח (כולל מע"מ)
₪ 39.90
מחיר קבוע לכל החיים
חיובים חד-פעמיים (כולל מע"מ)
₪19.90
עלות שליחות בתוך  24שעות
₪0.00
עלות שליחות באמצעות דואר ישראל
₪19.90
עלות כרטיס סים
₪0.00
דמי חיבור
₪0.00
מי מעבר
תכולת חבילה
כמות/נפח/עלות
(כולל מע"מ)
5,000

ישראל

נייח ונייד בישראל ,יעד רגיל בלבד

דקה

הודעות טקסט ( )SMSיוצא

5,000

ישראל

נייח ונייד בישראל ,יעד רגיל בלבד

יחידה

גלישה סלולרית

240

ישראל

דקות שיחה יוצאות לחו"ל (ללא עלות נוספת כחלק מהחבילה) רק בחיוג דרך אקספון 018

300

ישראל

גלישה סלולרית בחו"ל ,לשימוש חד-פעמי (לאורך כל תקופת היותו מנוי של )we

1GB

פריט
דקות שיחה יוצאות

מקום ביצוע

ביעדים בינלאומיים נבחרים (ר' רשימה)

יעד

-----

חיוב/מימוש
לפי

KB

ליעדים בינלאומיים נבחרים ,ניידים ונייחים (ר' רשימה)

דקה

ביעדים בינלאומיים נבחרים (ר' רשימה)

KB

רשימת מדינות לשימוש חבילת גלישה סלולרית בחו"ל באופן חד-פעמי
אוסטריה ,איטליה ,ארצות הברית ,בולגריה ,בלגיה ,בריטניה ,גרמניה ,הולנד ,הונגריה ,יוון ,ספרד ,פולין ,פורטוגל ,צ'כיה ,צרפת ,רומניה.

רשימת יעדים לשימוש דקות שיחה יוצאות מישראל ליעדים בינלאומיים נבחרים
לקווים נייחים רגילים בלבד :אוסטרליה ,איטליה ,אירלנד ,ארגנטינה ,בריטניה ,גרמניה ,דנמרק ,הולנד ,הונג קונג ,הונגריה ,טורקיה ,יוון ,יפן ,מלטה ,נורבגיה ,ניו זילנד ,סין ,סינגפור ,ספרד ,פולין ,פורטוגל ,צרפת ,רומניה ,רוסיה,
שוודיה ,שוויץ.
לקווים נייחים וניידים רגילים בלבד :ארצות הברית ,קנדה.

 240GBב ₪ 39.90-מחיר קבוע לכל החיים עם  300דקות לחו"ל כולל  GB1בחו"ל
עלויות חריגות וחסימות בישראל
כמות/נפח/עלות (כולל מע"מ)

פריט

יעד

מקום ביצוע

חיוב/מימוש
לפי

ישראל

נייח ונייד בישראל ,יעד רגיל בלבד

דקה

ישראל

נייח ונייד בינלאומי ,יעד רגיל בלבד

דקה

נייח ונייד בישראל ,יעד רגיל בלבד

יחידה
יחידה
יחידה

דקות שיחה יוצאות
דקות שיחה יוצאות ליעד
בינלאומי בחיוג דרך אקספון
018

₪0.20
אם מנוי באקספון :בהתאם לתוכניתו באקספון
אם אינו מנוי באקספון :בהתאם לתעריף "מחירון
תעריפי חיוג מישראל ליעדים בינ"ל"

הודעות טקסט ( )SMSיוצאות
הודעות מולטימדיה ()MMS
יוצאות
הודעות טקסט ( )SMSיוצא
ליעדי בינלאומי

₪0.10

ישראל

₪0.50

ישראל

נייד בישראל ,יעד רגיל בלבד

₪0.38

ישראל

נייד בינלאומי

גלישה סלולרית

האטה  32קילובייט ,ניתן לרכוש חבילה נוספת

ישראל

-----

-----

