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 תהליכי מעבר לקוח מהוט לספק שירות -3נספח מס' 

 

  -  (SLA) :לספק השירות  בעל התשתיתמ מנוי למנוי ומעברהשירות  הפסקתמועד  .1

יתבצע בתוך יומיים לכל היותר. למנוי שירות הפסקת נקבע כי  נהברישיו טענה כי הוט

מגבלת זמן זו. עמדת ספקי  חולבמסגרת שוק סיטונאי ת מנוי מעבר וביקשה כי גם לעניין 

השירות הייתה כי לעניין השירות הסיטונאי יחולו ההוראות הספציפיות שנקבעו בתיק 

 .מעבר המנוי, הקובעות פרקי זמן קצרים להשירות

  החלטה 

 העובר מנויחיבור ת הסדר ייחודי לעניין ו( קובעBSAהקבועות בתיק השירות )  SLA-הוראות ה

, שמשמעותן ניתוק הלקוח מבעל התשתית ותחילת קבלת ספקית שירותל מבעל התשתית

 .השירות החלופי מספק השירות, הכל בתוך פרק הזמן שנקבע בתיק השירות

 :בקשה לניתוק שירות לספק תשתית .2

ה וניתוק שירות כפול  ניתוק שירות בודד, שירות תשתית אינטרנט או שירות טלפוני (1

 -)אינטרנט וטלפוניה(

פי -לפנות ישירות אליה בבקשת ניתוק. על מנוי על הקובע כי  רישיונהפי עמדת הוט, -על

לבקש הניתוק,  הויכול מנויהבשמו של  תפועלהשירות  ית, ספקספקיות השירותעמדת 

 בהודעה בכתב להוט. 

 החלטה

מבעל תשתית לספק שירות ומאפשר  שעובר מנויתיק השירות קובע הסדר ייחודי ביחס ל

לא  בעניין זה, לפיכך כלפי בעל התשתית.  מנוילספק השירות לפעול בשמו ומטעמו של ה



מבעל  המנוי מעבר החלות במקרה של ניתוק שאינו כרוך ב הרישיוןהוראות חלות 

תשתית קרי שירות  ,שירות בודד הפסקתהתשתית לספק השירות. לפיכך, לעניין 

ספק השירות  .אינטרנט וטלפוניה -שירות דבל  הפסקה שלוטלפוניה שירות נט או אינטר

בכתב. על ספק השירות הקולט לתעד את  היעביר לבעל התשתית, בשם המנוי, בקש

הלקוח על כל המשמעויות  מעברלבקשת המנוי כנדרש ברישיונות ועליו מוטלת האחריות 

מספק השירות  פסקת השירותה הכרוכות בכך. על בעל התשתית לקבל את הודעות

 .מנויהולבצען והיא אינו רשאי להתנות זאת בקבלת פנייתו של 

  –הנמצא בשירות טריפל )בנדל שכולל שירות טלוויזיה(  הפסקת שירות למנוי (2

השירות על כל להפסקת  מנוי ספקית השירות תעביר לחברה הננטשת את בקשת ה

ולא בקשה עצמו  מנויהתהא בקשה של פסקת השירות פרטיו. למען הסר ספק, בקשת ה

 .מנויאו בשמו של ה של ספקית השירות מטעמו

  –פירוק טריפל  (3

ישירות לחברת הוט מערכות על מנת  מנויהפירוק טריפל ייעשה רק לאחר פניה של 

 להסדיר את מחירו של המשך שירות הטלוויזיה הרב ערוצית.

 


