
 
 
 
 

 
 2112/11/71מכשירים  מחירון –  ישובי חבל מעון

 

 דגם המכשיר

ולפני זיכוי  מע"מ לאמחיר ל
 עבור מכשיר מוחזר.

 21או  בחשבונית תשלום
 אשראיכרטיס בתשלומים 

 דור שרות ואחריות

Samsung Galaxy Trend Plus  ₪576  3.5 מלאואחריות שרות 

Doro 625  ₪679 3 שרות ואחריות מלא 

LG L5 II E450  ₪689 3 שרות ואחריות מלא 

LG L70  ₪750 3.5 שרות ואחריות מלא 

Samsung Galaxy Ace 4  ₪761 4 שרות ואחריות מלא 

Infinity X2 Mini  ₪932 4 שרות ואחריות מלא 

LG G2 Mini  ₪1,211 4 ואחריות מלא שרות 

Infinity X  ₪1,245 3.5 שרות ואחריות מלא 

Samsung Galaxy Grand 2  ₪1,459 4 שרות ואחריות מלא 

LG G3 Beat  ₪1,524 4 שרות ואחריות מלא 

LG Nexus 5  ₪1,690 4 שרות ואחריות מלא 

LG G2 16GB  ₪1,821 4 שרות ואחריות מלא 

Samsung Galaxy Alpha  ₪2,711 4 שרות ואחריות מלא 

    

Samsung Galaxy S4 VE  ₪1,811 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

Samsung Galaxy Note 3 Neo  ₪1,863 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

LG G FLEX  ₪2,033 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

HTC One X  ₪2,118 3.5 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 5C 16GB  ₪2,454 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

LG G3 16GB  ₪2,677 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 5S 16GB  ₪2,711 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

Samsung Galaxy S5  ₪2,711 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 5 16GB  ₪2,711  4 !בסיסי ואחריות יצרן לשנהשרות 

LG G3 32GB  ₪2,880 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 5 32GB  ₪2,965 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

Samsung Galaxy Note 4  ₪3,134 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

HTC One M8  ₪3,135 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 6 16GB  ₪3,135 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 5S 32GB  ₪3,500 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 6 64GB  ₪3,550 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 6 Plus 16GB  ₪3,550 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

iPhone 6 128GB  ₪4,066  4 !ואחריות יצרן לשנהשרות בסיסי 

iPhone 6 Plus 64GB  ₪4,066 4 !שרות בסיסי ואחריות יצרן לשנה 

    
 

 ולפרטנר את מכשיר ואשר יחזיר 01-15- 2015 עד לתאריך /דור ברשת  ש מפרטנר מכשיר התומךואשר ירכ מנוי .1
, ההטבה למנוי חודשים // -, בחלוקה לתמורת המכשיר הישן+מע"מ  ₪ 011מהטבה בסך  יהנה ,הישן המקורי

 .פעיל בעסקת חבל מעון

 ישןה ולפרטנר את מכשיר ואשר יחזיר 112-11-12/לתאריך  עד Doro 625מפרטנר מכשיר  מנוי אשר ירכוש .2
, ההטבה למנוי פעיל חודשים // -, בחלוקה לתמורת המכשיר הישן+מע"מ  ₪ 001מהטבה בסך  יהנה ,המקורי

 .בעסקת חבל מעון 

 כשירולפרטנר את מ ואשר יחזיר 01-15- 2015לתאריך עד אשר ירכשו מפרטנר מכשיר /דור מכשיר ישן  בעל מנוי .3
למנוי  , ההטבהחודשים // -, בחלוקה לתמורת המכשיר הישן+מע"מ  ₪ 011מהטבה בסך  יהנה ,הישן המקורי

 .)אין כפל הטבות( פעיל בעסקת חבל מעון 

 צוות סלולר                                                           
 ישובי חבל מעון                                                           


