
BOT Traffic 

------------------------------------------------- 
 מהפכה בשיווק הדיגיטלי!!!
All Include - פרסום בשיטת  

------------------------------------------------- 
 

 הסכם שנחתם בתאריך:
  

         לכבוד :
  

בוט טראפיק בע"מ, ח.פ. 515879278   בין:        
 מרחוב חזון איש 4 רחובות

Email: service@bot-traffic.com 
 (להלן:  "החברה").

 מצד אחד

 

  שם ___________________,לבין:
 ת.ז\ ע.מ \ ח.פ. ________________.

 כתובת _________________________________.
 כתובת אתר  _____________________________.

._________________________________Email 
 טל:_____________, נייד:__________________.

 (להלן: "צד ב'").

 מצד שני

 

https://mortgage.sites.org.il : הקמת דף נחיתה בסגנון כזה   ✔ 

₪ 1,500 - ₪ ללא תשלום). במקום תשלום בסך 1,000  ) ADS הקמת קמפיין פרסומי בגוגל   ✔ 

. ₪  ✔   מחקר מתחרים ברשת (ללא תשלום). במקום תשלום בסך 1,200 

.ADS ניהול קמפיין בגוגל   ✔ 

https://mortgage.sites.org.il/


. ₪  ✔   אחסון דף נחיתה (ללא תשלום). במקום תשלום חודשי בסך 20 

. ₪ ללא תשלום). במקום תשלום חודשי בסך 25   ✔   הקצאת טלפון וירטואלי למדידת המרות (

 ✔   האפשרות לקבל פניות ממנוע חיפוש https://Boole.co.il תשלום לפי פניות בסכום לליד(פנייה שהגיעה
 דרך המנוע) ______________.

₪ מקנה חשיפה עד 900 ₪  בגוגל.  ⬜ פרסום חודשי ומתחדש בסך 1,100 

₪ מקנה חשיפה עד 1200 ₪  בגוגל.  ⬜ פרסום חודשי ומתחדש בסך 1,200 

 
 במידה ולא ניתנה הוראת להפסקת התקשרות לאחר סיום ההתחייבות הנ"ל, החיוב ממשיך חודש●

 בחודשו, נדרשת הודעת לסיום התקשרות של 30 יום מראש.
  דף הנחיתה ישוחרר לצד ב' בתום 12 חודשים, לאחר 12 חודשי שירות צד ב' יהיה רשאי לקבל את●

 קבצי הדף הנחיתה ולהשתמש בוא באופן חופשי.
 התשלום יתבצע ישירות לחברה והפרסום יהיה תחת הריסלר של החברה ולא תינתן גישה לצד ב'.●
 תשלום ניתן לפרוש 6 צ'קים קדימה או לספק כרטיס אשראי לגביה חודשית.●
 שני הצדדים רשאים להפסיק התקשרות בהודעה של 30 יום מראש.●
 הקמת דף הנחיתה והקמת הקמפיין עד 7 ימי עסקים.●

 
* 

 טופס אמצעי תשלום
 

 סוג הכרטיס (נא להקיף בעיגול)
 ויזה  \  ישראכרט  \  אמריקן אקספרס

 :Cvv תוקף :

 מספר הכרטיס:
 

 שם בעל הכרטיס:
 

  מספר תז \ ע.מ \ ח.פ :

  חתימת בעל הכרטיס :

 
 

 לראיה באו על החתום הצדדים :

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

https://boole.co.il/


_________________________________________ 

          צד ב'החברה

 

 

 
 
 


