
תעריףשם השירותיעד החיוג

1.73 ₪ מודיעין בזק144

שרותי תוכן1900
 לפי התעריף שיוכרז בתחילת השיחה,

עד 30 ₪ לדקת שיחה

שרותי תוכן1901
 לפי התעריף שיוכרז בתחילת השיחה,

עד 50 ₪ לדקת שיחה.

שרותי תוכן1902
 לפי התעריף שיוכרז בתחילת השיחה,

עד 100 ₪ לדקת שיחה.

לפי התעריף שיוכרז בתחילת השיחה.שרותי תוכן למבוגרים1919

0.80 אג׳שיחות לרש"פפלטל, גואל, ווטניה

0.80 אג׳הודעותסמס לחו"ל

10 ₪ לקוח מזדמן בחו"לשיחה יוצאת בחו"ל, למנוי ללא חבילה

8 ₪ לקוח מזדמן בחו"לשיחה נכנסת בחו"ל, למנוי ללא חבילה

5 ₪ לקוח מזדמן בחו"לסמס יוצא בחו"ל, למנוי ללא חבילה

ללא עלותלקוח מזדמן בחו"לסמס נכנס בחו"ל

5.9 ₪גלישהחריגת גלישה 1 גיגה

5.9 ₪ דקות / סמסחריגת דקות / סמס 118 ליחידה

כוכביות
  כוכבית ולאחריה

4 ספרות
בעלות שיחה רגילה, בהתאם לחבילה של המנוי

ללא עלותמוקדי חרום100,101,102

ללא עלותמספרי שרות1800 / 1801

בעלות שיחה רגילה, בהתאם לחבילה של המנוימספרי שרות1700

בהתאם לתעריף המפעיל*חיוג לחו"ל012,013,014,015,017,018 

*כל התעריפים המוצגים כאן כוללים מע"מ, ונכונים
אלא אם כן צוין אחרת בהסכם התקשרות עם הלקוח.

מחירים ותעריפים
ברשת 019 מובייל



שיחות לחו"ל:
בתעריפי חיוג לחו"ל דרך 019 ניתן לצפות דרך הקישור הבא.

בחיוג דרך מפעיל אחר יש לבדוק את התעריף מול המפעיל הרלוונטי.

סלולר:
sim לרכב – ₪15

Ip קבוע – ₪15 
סינון גלישה - חינם
הגנת סייבר - ₪8 

תשלומים חד פעמייים:
₪10 - sim כרטיס

משלוח בדואר – ₪10
משלוח – ₪30

הקמת הוראת קבע - ₪50
עמלת חזרה של הוראת קבע - ₪30

אינטרנט ביתי:
סינון גלישה – חינם

Ip קבוע – ₪15
הגנת סייבר - ₪8

השכרות ראוטר:
ראוטר תומך מהירות 100 מגה D-link 224 - ₪4 לחודש

₪25 - D-link 245GR ראוטר תומך מהירות 200 מגה
₪40 - D-link 245GR + Mesh AC1200 ראוטר תומך מהירות 200 מגה

מגבר - ₪4

רכישת ראוטר:
₪150 - D-link 224

D-link 245GR - ₪330 בתשלום אחד )₪380 עד 12 תשלומים(
ראוטר AOL IN ONE מתאים לסיבים אופטיים של אנלמטיד - ₪350

תשלומים חד פעמיים:
הקמת תשתית על תשתית בזק – ₪250 

הקמת תשתית על תשתית unlimited - ₪400 )432 עד 36 תשלומים(
הקמת הוראת קבע - ₪50 

עמלת חזרה של הוראת קבע - ₪30


