
 תנאי השימוש בשירות "בזק בדיקת מהירות"    

 
השירות( . השירות ניתן  -)להלן  "בזק בדיקת מהירות"להלן תנאי השמוש באפליקציית 

 (.Ookla הספק/ -ומערכותיו )להלן Ookla באמצעות הספק "
 

אפליקציית "בזק בדיקת מהירות" בודקת את מהירות הגלישה של מכשירך. האפליקציה 

לבדיקת תקינות התקשורת ממכשירך. ניתן  Ping -בודקת את מהירות ההורדה, ההעלאה וה

או רשת סלולרית. לאחר סיום  Wi-Fiלבדוק את מהירות הגלישה של מכשירך על גבי רשת 

 .Pingראה את מהירות הגלישה בהעלאה, הורדה וכן הבדיקה יוצג במכשירך מסך מסכם שמ

אתה מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש שלהלן כתנאי ולפני שימוש בשירות. 

תנאי השימוש שלהלן מסדירים את מערכת היחסים בינך, כמשתמש בשירות )לרבות התקנת 

בזק או  -להלןהאפליקציה/התוכנה(, לבין "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )

 החברה(. 

אתה מסכים כי שימושך בשירות יהיה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתנאים אלה )לרבות 

כי אם אינך מסכים  ( ותנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק . ידוע לךמדיניות הפרטיות

 לכך, עליך לחדול מלהשתמש בשירות ולבטל אותו.

של הספק, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  ומדיניות הפרטיות להסכם הרישיוןרצ"ב קישור  

 בשירות. השימוש

 עליך לקרוא ולהסכים לו  בטרם שימוש בשירות.

בזק והספק שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את השירות ולערוך שינויים בתנאי 

 השימוש ובמדיניות הפרטיות. 

 תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 כללי  .1

  האפליקציה הינה חינמית. 1.2

סוג המכשיר ממנו מבצעים בדיקה:  -תוצאות הבדיקה תלויות במשתנים רבים כגון: 1.3

 -סמארטפון, מחשב, טלביזיה חכמה; מיקום פיסי של המכשיר והמרחק שלו מהנתב; 

בבית; מועד הבדיקה, האם  wifiבדיקה באופן קווי או בחיבור אלחוטי; איכות קליטת ה 

 מבנה וגודל הבית.  -;ISPבוצעה בשעת שיא שכל הבית גולש; 

בזק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם בזק, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ישירים  1.4

ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים , חסימה ואו 

אי חסימה של אתר כלשהוא בגין הסתמכות על השירות, או עוגמת נפש, ולא תישא 

עונשיים, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה  בפיצויים

ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה 
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במוניטין, עגמת נפש וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בשימוש או 

ת השימוש בשירות; מעשה ו/או מחדל של צד ג' כלשהם הסתמכות על השירות, ו/או אי יכול

)כגון ספקית האינטרנט( לרבות תקינות ואיכות השרות ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 

שיגרמו ללקוח כתוצאה מהאמור לרבות מחשיפה לתכנים מזיקים או בלתי הולמים תוך 

 שימוש בשירות  

לגרוע מכל טענה העומדת לבזק בקשר עם  למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי 1.5

 אחריות לאספקת השירות לפי דין. 

הלקוח מאשר לבזק לעשות כל שימוש, לצורך אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו,  1.6

 במידע שיעמיד לרשותה; 

כל שימוש בסימן מסחר כלשהו המופיע במסגרת השירות לרבות סימן השרות ללא אישור  1.7

בזק או הבעלים של הסימן, הינו אסור בתכלית. כל הדפים המצויים כתוב ומוסכם של 

באפליקציית השירות , לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, ה"לוגואים ,"הסימנים 

הם רכושה הבלעדי של בזק ו/או הספק בהתאמה  -והרעיון העומד בבסיסו של השירות  

ם המסופקים על ידה באפליקציות ו/או צד ג' שלהן הזכויות, ואין לראות במידע ובשירותי

 כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של בזק  או של צדדים שלישיים.

בזק רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, בעצם השמוש בשירות לאחר עדכונים אלה  1.8

 הלקוח מסכים ומקבל עליו את תנאי השימוש המעודכנים.

 ביטול השירות והסרתו  2

תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות או את השירות בכל עת ולא לספק את השירות  בזק 2.2

 ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירות ללקוח. 
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