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 של בזק Bphone תכונת הסכם תנאי שימוש ב

התוכנה מאתר  התקנה וביצוע רישום של אשר יחולו לגבי  Bphoneתכונת להלן תנאי השימוש ב

או ( MARKET  או  APPSTORE, או מחנויות האפליקציות הרלוונטיות )האינטרנט של בזק

ד )להלן "תנאי שיתקבל למכשיר טלפון חכם ניי  (SMS)באמצעות לינק שיצורף למסרון 

 מוש"(.יהש

  כחלק מתהליך הרישום, בסיום תהליך הרישום לאחר בחירת סוג מכשיר ותצורת

Bphone  יש להזין מספר טלפון של מכשיר טלפון חכם נייד אליו יישלחSMS  עם לינק

 להתקנה.

  ,למכשירי למחשביםIPAD  ,IPOD  אין כרטיס וטאבלטיםSIM  והלינק להתקנה מגיע

 .במייל

 ת סף:דרישו

 מצריכה  מיקרופון ואוזניות /רמקול, מערכת הפעלה התכונה -לתכונה ע"ג המחשבXP  

 תכונהלתצורת  NGNקו מנוי טלפון בתשתית ו/אלחוטי(  קויומעלה,ניתן דרך האינטרנט )

 לקו קיים.

  ניתן דרך אינטרנט אלחוטי, מותנה במכשיר  תומך )מצ"ב  -לתכונה בטלפון חכם נייד

מכים כנספח א' אשר תתעדכן מעת לעת( וקו מנוי טלפון תורשימת מכשירים 

 לקו קיים. תכונהלתצורת   NGNבתשתית

  מצריכה מיקרופון ואוזניות /רמקול, ניתן דרך אינטרנט  התכונה - טאבלטלתכונה ע"ג

' אמכים כנספח ותהמכשירים הרשימת ב כאמורתומך ) טאבלטאלחוטי, מותנה במכשיר 

 לקו קיים. תכונהלתצורת   NGNמנוי טלפון בתשתית אשר תתעדכן מעת לעת( וקו

  במידה ובאזור מגורי המשתמש לא נפרשה עדיין תשתיתNGN ,לשירות כרוכה  הצטרפות

 לשירות.  יעודיבהזמנת קו 

 השימוש ( בתכונה  מצריך חיבור לאינטרנט אלחוטיWifi). 
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 הגדרות .1

 למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה: 

פרסומים הטכניים  מאת  החברה בכל הנוגע לשימוש בתוכנה, כגון חוברת פירושו ה - "תיעוד" 

 הדרכה,   מסכי עזרה וכולי. 

: קוד המקור, התיעוד, התוכניות וכל החלקים של תוכניות פירושו פריטי התוכנה, כולל - "תוכנה"

 ספקיה. הפתוח שפותחו או נוצרו במלואם או בחלקם על ידי התוכנה, תוכנה בבעלות  בזק ו / או 

 התוכנה מאתר בזק באינטרנט התקין וביצע רישום של משמעו כל משתמש, אשר  -" "משתמש 

או באמצעות לינק ( MARKET  או  APPSTOREאו מחנויות האפליקציות הרלוונטיות )

 .שיתקבל למכשיר טלפון חכם נייד   (SMS)שיצורף למסרון 

ד, בו  ניתן להתקין יישומים מתקדמים מכשיר חכם ניי -( Smart Phone"טלפון חכם נייד" )

בדומה לאלה המותקנים במחשב, בעל יכולות דואר אלקטרוני ואינטרנט, עם מערכות הפעלה 

 מתקדמות ולרוב עם מקלדת מלאה.

וקל ביותר, מבוסס מגע, בו ניתן להתקין יישומים  חכםמחשב נייד   -)מחשב "לוח"( -""טאבלט

שב, בעל יכולות דואר אלקטרוני ואינטרנט, עם מערכות מתקדמים בדומה לאלה המותקנים במח

 הפעלה מתקדמות.

 

 Bphone תכונת אמצעות( בSMS) מסרוניםמשלוח  .2

הודעות  לשלוח למשתמש מאפשר Bphoneתכונת ( באמצעות SMS)מסרונים  משלוחשירות 

 לאמור להלן. בהתאם  ,באפשרות קבלת מסרונים מכיםתו טלפון ( למכשיריSMS)טקסט 

  Bphoneלמשתמשי תכונת  מיועד ותהשיר

 ואינו מצריך רישום מראש.  Bphoneהשימוש בשירות יתבצע ישירות מתוכנת ה 

 זמינה לשימוש מהשלוחה הראשית בלבד לקו קיים. SMSשליחת מסרון 

 בהתאם לתעריפיה.  SMSמסרון לשליחת  אפשרותהרשום בשירות  משתמשל מעניקהבזק 
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  אמצעות התכונה יחשבו כמסרון אחד.תווים במסרון הנשלח ב 66כל 

 מה התכונה.שורעליו  הקומספר השולח זהה למספר 

 מספרי וכן בזק מנויי של טלפון מספריל להתבצע יכולה השירות באמצעות מסרונים שליחת

 ארצית פנים טלפוניה שירותי למתן יחודיםי כלליים או כלליים שיונותיר בעלי מנויי של טלפון

 טלפון מספרי אינם כאמור שיונותיר בעלי מנויי או בזק מנויי שמספרי ובלבד, ניידת או/ו נייחת

 שירותי אל ישירה גישה המאפשרים טלפון מספרי שאינם, 1 בספרה המתחילה הקידומת לפי

  SMSמסרון שליחת מתעריף השונה בתעריף ליעדים ושאינם אינטרנט ספקי שמספקים אינטרנט

 (.נייחת או תנייד) לעת מעת שנהוג כפי רגילה

 

 תנאים כלליים  .3

ללא בלעדיות, לצרכים אישיים בלבד ללא זכות  תוכנהמוש בישהבזק מעניקה את זכות 

לתמלוגים, וללא הרשאה להעברת הרישיון למשתמש אחר בתוכנה וזאת עד להסרתה על ידי 

 המשתמש ו/או בזק. 

 נההוזמ עבורו תומך,  או מכשיר טלפון חכם נייד, טאבלט תומך, המחשב עבור ההינ התכונה

 .התכונה בלבד

לקו קיים בתשתית  תכונהחדש או בתצורת ייעודי תצורות תכונה: תצורת  קו  2ניתן לבחור בין 

NGN. 

, כאשר הראשון שיוגדר, יוכל לקבל NGNניתן להגדיר עד ארבעה משתמשים לקו קיים בתשתית 

וכלו לבצע הוצאת שיחה . שלושת המשתמשים הנותרים י(SMS)ולהוציא שיחות ומסרונים 

 בלבד.

 לתת או שימוש לאפשר ,לשעבד  למשכן ,להשאיל  ,להשכיר  ,למכור אינו רשאי המשתמש 

  בתוכנה.ובתכונה  שלישי לצד כלשהם זכויות

 זמני באופן להיפסק ואף להשתנות עשויים התעריפי לרבות ה ותנאי האיכות  התכונה מתן אופן

 .בזק של הבלעדי דעתה שיקול פי להנסיבות, ע פ"ע עת בכל  קבוע או

 

 אחריות והגבלות על חבות  .4
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המשתמש יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או 

 מי מטעמו לרשת בזק ו/או לציוד בזק. אין באמור כדי להתיר חיבור /טיפול שכזה.

 

לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי דיני המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי בזק 

מדינת ישראל והוא מצהיר, כי ידוע לו שבשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, 

והוא ישפה את בזק בהתאם ומיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' 

 בעניין.

 

לכל תקלה ו/או לכל נזק, המשתמש ו/או צד ג'  כלפיבזק ו/או בעל הזכויות בתוכנה אינם אחראים 

 ופגיעה רווחים הפסד ,הכנסה הפסד ולרבות לגוף או רכושל ,תוצאתי ישיר ו/או עקיף, או

 מי או/ו בזק אם אף וזאת ,בשירות השימוש אי או השימוש עם בקשר או עקב שנגרם במוניטין

  .כאמור נזקל להסתברות מודע להיות היה אמור או מודע היה לעיל מהאמור

אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם מתקלות שאינה בשליטתה של בזק, לרבות פגיעה בזק 

בתכונה העלולה להתרחש עקב החלפת מרכזייה, החלפת גרסא, הוספת שלוחות, שינוי טווח 

כתובות, שינוי קונפיגורציה, פתיחת אפיקים נוספים במרכזייה הפרטית מעבר לכמות שהוזמנה 

 בבזק וכיוצ"ב.  והוגדרה

בזק אינה אחראית על התאמתה של התוכנה לצרכי המשתמש או על הדיוק של כל תוכן או מידע 

 נגיש שנעשו על ידי התוכנה.

 

בזק לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם מתן התכונה וביחס לתוכנה. מבלי לגרוע 

ן במישרין ובין בעקיפין, במתן מכלליות האמור, מובהר, כי בזק לא תהיה חייבת או אחראית, בי

פיצוי כלשהו )לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, פיצוי בגין אבדן רווחים, הפסקת עסקי 

המשתמש, אובדן מידע עסקי, או פיצוי עקב נזק כספי כלשהו( הנגרם כתוצאה ממידע ו/או 

בות העלמות, משימוש או חוסר יכולת להשתמש בתכונה או בכל הקשור בו, למטרה מסוימת לר

 מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים של המשתמש.

 

בזק לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל/הפסקה/שיבוש 

באספקת התכונה מעת לעת שיפגעו בקבלת המידע ו/או התכונה, לרבות אלה הנובעים, במישרין 

  האינטרנט או בתכונה. או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת
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בזק אינה אחראית לכך שהתוכנה תפעל ללא הפרעה או להיותה נקייה משגיאות שכן, ככל תוכנה, 

לחלוטין מפני וירוסים/סוסים טרויאניים/תולעים או שאר  להתגונןתוכנת התכונה אינה מסוגלת 

או כשל שיגרמו  שא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלהימזיקים דיגיטאליים. לפיכך, בזק לא ת

למשתמש והנובעים ממזיקים דיגיטאליים, לרבות וירוס, סוסים טרויאניים, כשל בתוכנה ו/או 

 .בתהליך התקנת התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה

 

האמור לעיל יחול בנוסף לכל חסינות ו/או פטור מאחריות המוקנים לבזק על פי כל דין, לרבות 

 .1892-וק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב לח  01 -ו   00ובמיוחד סעיפים 

 

ן באחריותו הבלעדית וכי בזק הינ המסרונים שישלחו באמצעות השירותכי תוכן ידוע למשתמש 

 לא תישא באחריות לתוכן המסרונים שנשלחות על ידו. 

 באמצעותים הנשלחהמסרונים  את שומרת לא מטעמה מי או/ו בזק כי בשירות למשתמש ידוע

 השירות.  באמצעות הנשלחותהמסרונים  לגיבוי אחראית אינההיא ו השירות

 להשתמש ליכולת אחראית אינה בזק .בישראל הנמצאים שרתים ידי על ונשלט נתמך השירות

 להוראות כפוף יהיה לישראל מחוץ ולשירות לאתר הנכנס כל .לישראל מחוץ בשירות או/ו באתר

 .המקומי הדין

 מכל בשירות השימוש את לחסום רשאית הבלעדי דעתה ולשיק פי על מטעמה מי או/ו בזק

 .בשירות שימוש לרעה עושה הנו כי חשש התעורר אשר משתמש

 

 מסירת פרטים .5

תכונה למסירת פרטי המשתמש כפי שהועברו על ידו לבזק במהלך התקנת התוכנה/בעת הרישום 

 טלפון מספר תלרבו מזהים ופרטים הנתונים להעברת מצד המשתמש הסכמה בזק אישי מהווה

 אספקת לשם (,שיידרש ככל (התוכנה ספק לרבות, כלשהו שלישי לצד אלקטרוני דואר וכתובת

 .בזק של דעתה שיקול על פי ,חובות גביית ולשם יעיל באופן תפעולו ,התכונה

 

 זכויות יוצרים  .6
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מוש יהשהתוכנה מוגנת על ידי דיני זכויות יוצרים, כמו גם דיני קניין רוחני ואין במתן זכות 

 .בתוכנה כדי להעביר כל זכות בקניין הרוחני של התוכנה

חל איסור מוחלט לעשות שינוי כלשהו בקוד המקור של התוכנה )לרבות הגדרות( ו/או להעתיקו 

 ו/או לפגוע בו בכל אופן שהוא.

 

 זכות בדיקה והפסקת התכונה .7

תב מראש כדי לוודא בכ הודעהבזק שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת בדיקה ללא מתן 

 מוש אלה.יקיום תנאי ש

בזק תהיה רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את 

 השימוש בתוכנה.

 הפרות וסעדים .8

מוש מהווה הפרה יכל שימוש או ניסיון להשתמש בתוכנה, תוך הפרה של איזה תנאי מתנאי הש

בלתי הפיך לבזק, ותזכה את בזק בביטול אוטומטי של חמורה של תנאים אלה, אשר תגרום נזק 

בנוסף לכל הסעדים המשפטיים העומדים לרשותה של   , וזאתמוש של המשתמש בתכונהיזכות הש

 בזק. 

 

  מפגש שיחת .9

באפשרות המשתמש לחייג  באמצעות שירות שיחת מפגש, גם אם לא קיים אינטרנט אלחוטי 

(WIFIזמין, בהתאם לתעריפי ולתנאי ה ).שירות 

קילובייט מחבילת הגלישה הסלולרית שלך ולהיות  1לביצוע שיחת מפגש הנך עשוי לצרוך עד 

 ביצוע, ישראל לגבולות מחוץ :לבכם מחויב בהתאם, על ידי החברה הסלולרית שלך. לתשומת

 הסלולרית הגלישה בחבילת השימוש בעלות וכן נכנסת שיחה עלות בתוספת כרוך מפגש שיחת

 את כבו אנא. ידה ועל שלכם הסלולרית החברה לתעריפי בהתאם מחויבים תהיו בגינם, שלכם

 .Bphone ה תוכנת בהגדרות מפגש שיחת לבצע האפשרות
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 תעריפי התכונה  .11

בהתאם למסלול התעריפים הרגילים בבזק  עבור השיחות והקן עליו מותקנת התכונה ייגבו

 עדכנים מעת לעת.המוגדר על הקו האמור, עליו  מוגדרת התכונה, כפי שמת

 של התכונה בכל עת. חברת בזק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השימוש 

 

 שונות  .11

כי באפשרות המשתמש  ליידע אנשי קשר מסוימים שמוגדרים במכשירו  בעת התקנת התוכנה

 ( של בזק.SMSהצטרף  לתכונה באמצעות שליחת מסרון. כל מסרון הינו בעלות מסרון )

על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל ולבית  המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות ייחודית 

 לדון בכל המחלוקות בין הצדדים בעניין. 

 דלעיל. ו הרותיי מתחייב לעדכן את בזק על כל שינוי שיחול ביחס לאיזו מהצ משתמשה

דבר זה  אולם אחרת סלולריתשמתקיימת שיחה  בזמן Bphone ל נכנסת לשיחה ניתן לענות

  .הסלולרית השיחה לניתוק יגרום

  

 בזק רשאית להשתמש בתכונה לצורך פרסום שווקי בהתאם לשיקול  דעתה.

רסומת ישמשו לצורך משלוח דבר פ לשירות, הפרטים שמסרת בעת ההצטרפות ךלתשומת ליב

מטעם בזק, באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. 

לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסויים. במידה וכבר  ךלהודיע לבזק על סירוב ךבאפשרות

בקבלת דברי פרסומת, כל האמור בפסקה  ןמעוניי נךהודעת בעבר, בעקבות הודעה מסוג זה, כי אי

 רלוונטי. זו אינו

 ואני לעיל ועיינת בתעריפי התכונה  האמור את קראתי כי מאשר הריני "מסכים אני" על בלחיצה

 .התכונה בגין התשלומים כל ולשלם לפי תנאי התכונה לפעול ומתחייב לעיל האמור לכל מסכים

 

 רשימת מכשירים תומכים –נספח א' 
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Symbian 3d edition phones 

 מכשיר דגם מערכת הפעלה נתמכת

S60 3d edition MR      Nokia N77 

S60 3d edition MR      Nokia E61 /i 

S60 3d edition MR      Nokia E65 

S60 3d edition MR      Nokia N93 /i 

S60 3d edition MR      Nokia N91 / 8GB 

S60 3d edition MR      Nokia E62 

S60 3d edition MR      Nokia E50 

S60 3d edition MR      Nokia N73 

S60 3d edition MR      Nokia N92 

S60 3d edition MR      Nokia N71 

S60 3d edition MR      Nokia N80 

S60 3d edition MR      Nokia E60 

S60 3d edition MR      Nokia E70 

S60 3d edition FP1     Nokia E63 

S60 3d edition FP1     Nokia E71 

S60 3d edition FP1 Nokia E66 

S60 3d edition FP1 Nokia 6124 

S60 3d edition FP1 Nokia N82 

S60 3d edition FP1 Nokia N95 / 8GB 

S60 3d edition FP1 Nokia E51 

S60 3d edition FP1 Nokia N81 / 8GB 

S60 3d edition FP1 Nokia 6121 

S60 3d edition FP1 Nokia 6120 

S60 3d edition FP1 Nokia 5700 

S60 3d edition FP1 Nokia 6110 

S60 3d edition FP1 Nokia E90 
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S60 3d edition FP1 Nokia N76 

S60 3d edition FP1 Nokia 6290 

S60 3d edition FP2 Nokia 6700 

S60 3d edition FP2 Nokia 6788 

S60 3d edition FP2 Nokia 6790 

S60 3d edition FP2 Nokia 6760 

S60 3d edition FP2 Nokia E72 

S60 3d edition FP2 Nokia 6730 

S60 3d edition FP2 Nokia E52 

S60 3d edition FP2 Nokia E71 x 

S60 3d edition FP2 Nokia 5730 

S60 3d edition FP2 Nokia N86 / 8MP 

S60 3d edition FP2 Nokia E75 

S60 3d edition FP2 Nokia 6720 

S60 3d edition FP2 Nokia 6710 

S60 3d edition FP2 Nokia E55 

S60 3d edition FP2 Nokia 5630 

S60 3d edition FP2 Nokia N79 

S60 3d edition FP2 Nokia N96 

S60 3d edition FP2 Nokia N85 

S60 3d edition FP2 Nokia 5320 

S60 3d edition FP2 Nokia 6650 

S60 3d edition FP2 Nokia 6210 

S60 3d edition FP2 Nokia N78 

S60 3d edition FP2 Nokia 6220 

S60 3d edition FP2 Nokia N96 

Symbian 5th edition phones 

  Nokia N97 mini 
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  Nokia X6 

  Nokia 5230 

  Nokia 5530 

  Nokia N97 

  Nokia 5800 

iPhone Mobile Phones 

Software version 3.1 and 

higher iPhone 2G 

Software version 3.1 and 

higher iPhone 3G 

Software version 3.1 and 

higher iPhone 3GS 

Software version 3.1 and 

higher iPhone 4G 

Software version 3.1 and 

higher iPhone 4S 

iPod 

Software version 3.1 and 

higher iPod Touch 8G 

Software version 3.1 and 

higher iPod Touch 16G 

iPad 

Software version 3.1 and 

higher iPad 1 

Software version 3.1 and 

higher iPad 2 

Android Cell 

  Motorola Milestone 
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  Motorola Atrix 

  Google Nexus One 

  HTC Hero 

  HTC Evo 

  HTC Legend 

  HTC Sensation 

  Samsung Galaxy S 

  Samsung Galaxy S2 

  Sony Ericsson Xperia 

  

Sony Ericsson Xperia 

Arc 

  Desire 

  Desire HD 

  LG Optimus Net 

Android Tablet 

  Acer Iconia Tab A500 

 

 


