וויפלי תעשיות טלקום בע"מ
טופס הצטרפות לממשק ניהול ועיצוב מסכי שילוט דגיטלי
בהצטרפות לוויפלי אין שום התחייבות ,ניתן לבטל את ההתקשרות בכל עת
פרטי לקוח /איש הקשר
שם:

שם משפחה:

דוא"ל:

שם חברה __________ :ח.פ______________ :
נייד:

טלפון:

הכתובת בו יותקן המסך והנגן:
מס':

רח':

מיקוד:

עיר:

ממשק ניהול  /תשלום חודשי
₪ 80.00

גישה לממשק ניהול ועיצוב מתקדם בענן ,תמיכה מלאה בעברית .עד נפח אחסון של 0.5GB

אופציונאלי  -רכישה של נגן ומסך
נגן/סטרימר
אנדרואיד

נגן/סטרימר מדגם ( A / Bהקיפו בעיגול) לפי רשימה בגב הטופס
המחיר כולל התקנה מול רשת  WIFIקיים בעסק והדרכה של שעתיים על הממשק:

__________ ₪

יש לי נגן אנדרואיד ואני לא מעונין לרכוש ,נא לציין את הדגם שלו _____________________
דגםA / B / C / D :

מסך

(הקיפו בעיגול) לפי רשימה בגב הטופס ,
מחיר המסך כולל הובלה והתקנה עם מתקן קיר:

__________ ₪

יש לי מסך עם כניסת  HDMIואני לא מעונין לרכוש ,נא לציין את הדגם שלו _____________________
סה"כ לפני מע"מ:
כל המחירים אינם כוללים מע"מ

מע"מ:
סה"כ לתשלום:

פרטי כרטיס האשראי
סוג הכרטיס:
תוקף:

מספר:
/

שם בעל הכרטיס:

()MM/YY

-

-

קוד אבטחה ( 4-3ספרות):

ת.ז:

כתובת מייל למשלוח חשבון:

אני מעונין שתחייבו עבור החומרה וההתקנה ב ____תשלומים ללא ריבית .ניתן לבחור עד  5תשלומים.
החיוב החודשי בסך  80ש"ח  +מע"מ יחויב באופן שוטף מידי חודש.

קראתי ואני מאשר/ת את הרכישה המפורטת לעיל:
שם:

חתימה:

support@voipli.net

תאריך:

www.voipli.net

ת.ד  ,4205ירושלים  9104102טל 02-9967007 .פקס072-2448273 .

____________

וויפלי תעשיות טלקום בע"מ
רשימת נגנים/סטרימר לבחירה:
נגן A

נגן Android Media Player MXQ

 1גיגה זכרון

₪ 490.00

(המחיר כולל התקנה והדרכה על הממשק)

נגן B

נגן

Minix Neo U1

 2גיגה זכרון

₪ 790.00

(ה מחיר כולל התקנה והדרכה על הממשק)

רשימת מסכים לבחירה:
(המסכים הינם באיכות גבוהה מיועדים לשימוש כמסך שילוט .המחיר כולל הובלה והתקנה על גבי מתקן קיר*)

מסך A

מסך B

מסך C

מסך D

מסך’’ 32מדגם  32LX341Cשל  LGבהירות  300/cd/m2רזולוציה  1920*1080ומיועד לעבוד 16/7
₪ 2,790.00

מסך ’’ 43מדגם  43LX341Cשל  LGבהירות  300/cd/m2רזולוציה  1920*1080ומיועד לעבוד 16/7
₪ 3,590.00

מסך ’’ 32מדגם  32WL30של  LGבהירות  400/cd/m2רזולוציה  1920*1080ומיועד לעבוד 24/7
₪ 3,690.00

מסך ’’ 42מדגם  42SH7DBשל  LGבהירות  700/cd/m2רזולוציה  1920*1080ומיועד לעבוד 24/7
₪ 6,390.00

*כל המחירים הם לפני מע"מ

support@voipli.net

www.voipli.net

ת.ד  ,4205ירושלים  9104102טל 02-9967007 .פקס072-2448273 .

