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 תנאים כלליים למתן שירות אנטי וירוס של בזק

הנך מתבקש לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש בשירות שלהלן, וזאת כתנאי ולפני התקנת השירות. 
השירות ו/או שמושך בשירות על ידי הקלקה על כפתור "אני מסכים" אתה מקבל עליך את תנאי  בעצם התקנת

 השימוש בשירות ומסכים לתנאיו.

 אני הח"מ מודע, מסכים לכל התנאים הבאים ומצהיר כדלקמן:

מד מזמין השירות מנוי בזק, וקו בזק שלגביו מוזמן השירות רשום על שמי, ואני מצהיר כי הנני עו אני. 1
 בדרישות המינימום להצטרפות לשירות אנטי וירוס של בזק כדלקמן:

 .ADSLחיבור לאינטרנט המהיר של בזק בתשתית  
 חובה אם הנך מעוניין בהתקנת השירות ביותר ממחשב אחד. –כתובת דואר אלקטרוני פעילה  
 SP3עם  Windows 2000 Professionalהתוכנה תומכת במערכות הפעלה של מיקרוסופט מסוגים:  

 Windows XP Home/Professional ,Windows Vista, Windows 7ומעלה, 
 ומעלה.  Internet Explorer 7דפדפן  
-ומעלה ו SP3עם  Windows 2000 Professionalלמערכות הפעלה  MB 512מינימום  RAMזיכרון  

Windows XP  
 Home/Professional ,Windows Vistaו 7למערכות הפעלה  GB 1מינימום  RAMזיכרון  
 התחברות לרשת האינטרנט לצורך הורדת תוכנת השירות. 

 דמי שימוש חודשיים בשירות כמפורט להלן:. 2

 לחודש למחשב אחד.₪  0... 
 מחודש ראשון ללא תשלוםייהנו באמצעות אתר בזק מצטרפים חדשים לשירות  
 התעריפים כוללים מע"מ ועשויים להשתנות מעת לעת )לרבות בעת מבצעים(. 
 התעריפים אינם כוללים את יתר התעריפים בגין שירותי בזק. 
 החיוב בגין השירות הינו מרגע ההצטרפות ואינו מותנה בהתקנה/הפעלת תוכנת השירות על ידי הלקוח. 

 ובנוסף: 

 החיוב בגין שירות האינטרנט המהיר של בזק והחיוב בגין שירות האנטי וירוס יופיעו בחשבון הטלפון 

 בשורת חיוב אחת. 

ואני מסכים לתנאי רישיון השימוש של חברת  McAfeeהשירות מסופק באמצעות תוכנה של חברת  .3
McAfee .המופיעים בקישור זה 

. אופן הצטרפות לשירות והפעלתו: טרם הזמנת השירות, על הלקוח לוודא כי במחשבו לא מותקנת 4
נת תוכנת השירות. ידוע ללקוח כי תוכנת אנטי וירוס אחרת. במידה ומותקנת כזו, עליו להסירה בטרם התק

במידה וקיימת יותר מתוכנת אנטי וירוס אחת במחשב הדבר עלול לגרום לבעיות, לרבות מחיקת קבצים 
לאחר שהלקוח  וכו'. ההצטרפות לשירות מתבצעת באופן עצמאי על ידי הלקוח באתר בזק באינטרנט.

הורדת התוכנה משרת השירות באינטרנט ימלא את פרטיו ויסכים לתנאי השירות, הלקוח יקבל לינק ל
ויתקין/יפעיל בעצמו את התוכנה במחשבו האישי. במידה והלקוח מעוניין להתקין את התוכנה במחשב 

אחר ו/או במחשבים נוספים ו/או במועד אחר, עליו להזין כתובת דואר אלקטרוני ולוודא קבלת הודעת דואר 
ת. לקוח שלא קיבל הודעה כאמור יפנה למוקד התמיכה שעות ממועד הצטרפותו לשירו 22אלקטרוני תוך 

. בהודעת הדואר האלקטרוני ימצא הלקוח קישור להתקנת התוכנה וקישור להוראות התקנה. 111בטלפון 
אני מסכים שבמידה ובמהלך התקנת תוכנת האנטי וירוס של בזק תזוהה תוכנת אנטי וירוס אחרת, היא 

 תוסר באופן אוטומטי.

ידוע לי כי השירות הנו עבור מספר המחשבים שעבורם הוזמן השירות על ידי וידוע לי כי איני רשאי למכור, . 5
לשעבד, לאפשר שימוש או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי בשירות/רישיון  להשכיר, להשאיל, למשכן,

 .התוכנה אשר רכשתי או מצוי בשימושי

ידוע לי כי אופן מתן השירות, איכותו ותנאיו, לרבות תעריפיו, עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או . 6
 .קבוע בכל עת בהתאם לנסיבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק

http://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/mcafee.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/mcafee.pdf
http://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/mcafee.pdf
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ידוע לי כי חתימתי על טופס זה ו/או שימושי בשירות מהווה הסכמה מצדי להעברת הנתונים ופרטים מזהים . 7
לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצד שלישי כלשהו )לרבות ספק התוכנה( ככל שיידרש לשם 

 ל בזק.אספקת השירות, תפעולו באופן יעיל ולצורך גביית חובות, על פי שיקול דעתה ש

אני מצהיר כי ידוע לי שתוכנת האנטי וירוס המשמשת בשירות אנטי וירוס של בזק, ככל תוכנת אנטי וירוס, . 8
אינה מסוגלת להגן לחלוטין מפני וירוסים/סוסים טרויאניים/תולעים או שאר מזיקים דיגיטליים. לפיכך בזק 

וח והנובעים מווירוס/ סוסים טרויאניים וכו' לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שייגרמו ללק לא תישא באחריות
או כשל בתוכנת האנטי וירוס ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה. כמו כן אני מצהיר 
כי אני מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השירות מעת לעת ובזק לא תהיה אחראית 

  בשירות. מהשימוש כתוצאה שינבעו עקיפים נזקים ישירים או או/להפסדים ו בנוגע

ידוע לי כי בעת העברת שירות אינטרנט מהיר של בזק מקו לקו, השירות מופסק )התוכנה מפסיקה לקבל . 9
 עדכון קבצי חתימות וירוסים( ועליי להצטרף לשירות מחדש ולהתקין את התוכנה פעם נוספת.

 . נציגי שירות לשירותך:11

. החל מכניסת ..1הנך מעוניין להתנתק מהשירות אנא פנה לנציג שירות בטלפון אם  -ביטול השירות  
 הביטול לתוקף, תחדל התוכנה מלקבל עדכונים שוטפים על וירוסים ושאר מזיקים דיגיטליים.

אם נתקלת בבעיה בהפעלת השירות אנא פנה למוקד התמיכה של האינטרנט המהיר של בזק  –תמיכה  
 .111בטלפון 

על "אני מסכים" הריני מאשר כי קראתי את האמור לעיל ואני מסכים לכל האמור בטופס הצטרפות  בלחיצה. 11
 זה ומתחייב לפעול לפיו ולשלם כל התשלומים בגין השירות.

לתשומת לבכם, ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה לקבלת עדכונים לכתובת המייל שמסרתם בדבר 

ל חברת בזק. באפשרותכם להודיע לבזק בכל עת על מבצעים, מסלולים, מוצרים ו/או שירותים ש

 03-1118221או פקס  111סירובכם לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים באמצעות פניה למוקד 

 bezeq_cust_serv@bezeq.co.ilאו באינטרנט בכתובת 
 

 


