
WORLD8 לא טסים בלי!

לרוב העולם

ב

“

תוספת לאירופה וארה

1GB /80 דקות/80 סמס

היחיד שתקף ל-4 שנים!

רק  ₪60

5GB

מחיר שובר שוק!

רק  ₪50

ללקוחות כל החברות!
לרכישה באשנב



 ,(1/2GB) שיחות סמס וגלישה: אוסטריה, אוסטרליה, אוזבקיסטן, אוקראינה, אורוגוואי, איחוד האמירויות / דובאי
איטליה, אינדונזיה, איסלנד, אירלנד, אלבניה, אסטוניה, ארה"ב, ארמניה, בולגריה, בלגיה, בלרוס, בריטניה, גאורגיה, 

גאנה, גיברלטר, ג'רזי, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, דרום קוריאה, הולנד, הונג קונג, הונגריה, טאיוואן, טורקיה, 
טנזניה, טנריף, יוון, יפן, כווית, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מונטנגרו, מיאנמר, מלזיה, מלטה, מצרים, 
מקאו, מקסיקו, נורווגיה, ניו זילנד, סודאן, סין, סינגפור, סלובניה, סלובקיה, ספרד, סקוטלנד, סרביה, סרי לנקה, 

עומאן, ערב הסעודית (1/2GB), פולין, פורטוגל, פיליפינים, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קנדה, קפריסין, קפריסין הטורקית, 
קרואטיה, רומניה, רוסיה, שבדיה, שוויץ, תאילנד, תוניסיה.

 
טעינת 50 ₪ לגלישה ברוב אירופה, ארה“ב ועוד כתוספת לטעינה מעורבת (ל- 30 יום מרגע הנחיתה), במדינות:

www.world8.co.il למידע עדכני גש לאתר :

שיחות וסמס: ברזיל, הודו.

אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אינדונזיה, איסלנד, אירלנד, אלבניה, אסטוניה, ארה“ב, בולגריה, בלגיה, בלרוס, 
בריטניה, גאנה, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, דרום קוריאה, הולנד, הונגריה, טאיוואן, טורקיה, טנריף, יוון, כווית, 

לוקסמבורג, לטביה, ליטא, ליכטנשטיין, מונטנגרו, מיאנמר, מלזיה, מלטה, מקאו, נורבגיה, ניו זילנד, סלובניה, 
סלובקיה, סינגפור, ספרד, סקוטלנד, סרביה, פולין, פורטוגל, פיליפינים, פינלנד, צ‘כיה, צרפת, קפריסין, קפריסין 

הטורקית, קרואטיה, רומניה, רוסיה, שבדיה, שוויץ, תאילנד, תוניסיה.

טעינת 60 ₪ מעורבת לשימוש מעורב של דקות או סמס או גלישה ברוב העולם (היתרה נשמרת ל-4 שנים), במדינות:

* רכישת סים חו"ל ב- 5 ₪ מותנת בטעינת אותו הסים בדואר.

חסכון אדיר של כ-80% בכל נסיעותיך לחו"ל.

יותר טוב מסים מקומי! הרבה יותר טוב מחבילות!

ל-120 מדינות, היחיד שהיתרה בו נשמרת ל-4 שנים!

כולל מס' ישראלי, שמירת המס' הנייד וחיוג מאנשי הקשר.

הוואטסאפ הקבוע שלך נשמר גם בחו"ל.

טעינות מחו"ל בשיחת חינם 24/7.

לכל סוגי הטלפונים! ללקוחות כל החברות!

סים חו"ל ב-5 ₪
ח / כרטיס נטען / לרוכשי 2 סימים

“

לרוכשי מט

הסים הבינלאומי

הנמכר בישראל


