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

)להלן "תנאי שיתקבל למכשיר טלפון חכם נייד   (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

 סף:דרישות 

  .NGNקו מנוי טלפון בתשתית הינה דרישת הסף הבסיסית לשימוש בשירות 

 בנוסף: 

  ניתן דרך אינטרנט אלחוטי, מותנה במכשיר  תומך  -לתכונה בטלפון חכם נייד 

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

 תומך  טאבלטאלחוטי, מותנה במכשיר 

 מידה ובאזור מגורי המשתמש לא נפרשה עדיין תשתית בNGN ,לשירות כרוכה  הצטרפות

 לשירות.  יעודיבהזמנת קו 

 אינטרנט פעיל  חיבורבתכונה  מצריך  השימוש- ( לאינטרנט אלחוטיWifi)  או בחו"ל

 .LTEאו  3gלאינטרנט סלולרי 

 הגדרות .1

 למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:  .1.1

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

 הדרכה,   מסכי עזרה וכולי. 
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: קוד המקור, התיעוד, התוכניות וכל החלקים של תוכניות פירושו פריטי התוכנה, כולל - "תוכנה"

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

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

או באמצעות לינק שיצורף ( play  או  APPSTOREאו מחנויות האפליקציות הרלוונטיות )

 .שיתקבל למכשיר טלפון חכם נייד   (SMS)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.

 תנאים כלליים  .2

ללא בלעדיות, לצרכים אישיים בלבד ללא  תוכנהמוש בישהבזק מעניקה את זכות  .2.1

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 ניידטאבלט תומך,  עבור ההינ התכונה .2.2

 .התכונה בלבד

לקו  תכונהחדש או בתצורת ייעודי תצורות תכונה: תצורת  קו  2ניתן לבחור בין  .2.3

 .NGNקיים בתשתית 

, כאשר הראשון שיוגדר, NGNניתן להגדיר עד ארבעה משתמשים לקו קיים בתשתית  .2.4

ות. שלושת המשתמשים הנותרים יוכלו לבצע הוצאת שיחה יוכל לקבל ולהוציא שיח

 בלבד.

 שימוש לאפשר ,לשעבד  למשכן ,להשאיל  ,להשכיר  ,למכור אינו רשאי המשתמש  .2.5

  בתוכנה.ובתכונה  שלישי לצד כלשהם זכויות לתת או
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 להיפסק ואף להשתנות עשויים התעריפי לרבות ה ותנאי האיכות  התכונה מתן אופן .2.6

 .בזק של הבלעדי דעתה שיקול פי הנסיבות, על פ"ע עת בכל  קבוע או זמני באופן

 אחריות והגבלות על חבות  .3

המשתמש יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד  .3.1

שיחובר על ידו ו/או מי מטעמו לרשת בזק ו/או לציוד בזק. אין באמור כדי להתיר 

 חיבור /טיפול שכזה.

א לעשות שימוש בשירותי בזק לצורך ביצוע כל פעולה המשתמש מתחייב של .3.2

האסורה על פי דיני מדינת ישראל והוא מצהיר, כי ידוע לו שבשל ביצוע פעולות אלה 

תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את בזק בהתאם ומיד עם דרישתה ראשונה, 

 בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין.

לכל תקלה כלפי המשתמש ו/או צד ג' בתוכנה אינם אחראים  בזק ו/או בעל הזכויות .3.3

 ,הכנסה הפסד ולרבות לגוף או רכושל ,תוצאתי ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, או

 השימוש אי או השימוש עם בקשר או עקב שנגרם במוניטין ופגיעה רווחים הפסד

 להיות יהה אמור או מודע היה לעיל מהאמור מי או/ו בזק אם אף וזאת ,בשירות

  .כאמור לנזק להסתברות מודע

אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם מתקלות שאינה בשליטתה של בזק, בזק  .3.4

לרבות פגיעה בתכונה העלולה להתרחש עקב החלפת מרכזייה, החלפת גרסא, הוספת 

שלוחות, שינוי טווח כתובות, שינוי קונפיגורציה, פתיחת אפיקים נוספים במרכזייה 

 בר לכמות שהוזמנה והוגדרה בבזק וכיוצ"ב. הפרטית מע

בזק אינה אחראית על התאמתה של התוכנה לצרכי המשתמש או על הדיוק של כל  .3.5

 תוכן או מידע נגיש שנעשו על ידי התוכנה.

בזק לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם מתן התכונה וביחס לתוכנה. מבלי  .3.6

היה חייבת או אחראית, בין במישרין לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי בזק לא ת

ובין בעקיפין, במתן 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 משימוש או חוסר יכולת להשתמש בתכונה או 
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שור בו, למטרה מסוימת לרבות העלמות, מחיקה או אבדן של נתונים בכל הק

 המצויים במאגר הנתונים של המשתמש.

במידה והמכשיר עליו מותקן השירות נגנב מכל סוג שהוא לא תישא באחריות בזק  .3.7

ובזק  , בה יעם גילוי האבדן או הגנמייד  באחריות הלקוח להודיע לבזק . או אבד

  תסיר/תחסום את השירות לבקשת הלקוח. 

בזק לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או  .3.8

כשל/הפסקה/שיבוש באספקת התכונה מעת לעת שיפגעו בקבלת המידע ו/או 

התכונה, לרבות אלה הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת 

  האינטרנט או בתכונה.

ה אחראית לכך שהתוכנה תפעל ללא הפרעה או להיותה נקייה משגיאות בזק אינ .3.9

לחלוטין מפני  להתגונןשכן, ככל תוכנה, תוכנת התכונה אינה מסוגלת 

וירוסים/סוסים טרויאניים/תולעים או שאר מזיקים דיגיטאליים. לפיכך, בזק לא 

 שא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו למשתמש והנובעיםית

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  .3.10

-ב לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"  41 -ו   40דין, לרבות ובמיוחד סעיפים 

1982. 

 ליכולת אחראית אינה בזק .בישראל הנמצאים שרתים ידי על ונשלט נתמך השירות .3.11

 מחוץ ולשירות לאתר הנכנס כל .לישראל מחוץ בשירות או/ו באתר להשתמש

 .המקומי הדין להוראות כפוף יהיה לישראל

 השימוש את לחסום רשאית הבלעדי דעתה שיקול פי על מטעמה מי או/ו בזק .3.12

 .בשירות שימוש לרעה עושה הנו כי חשש התעורר אשר משתמש מכל בשירות

 

 מסירת פרטים .4

מסירת פרטי המשתמש כפי שהועברו על ידו לבזק במהלך התקנת התוכנה/בעת  .4.1

 ופרטים הנתונים להעברת מצד המשתמש הסכמה תכונה בזק אישי מהווהלהרישום 
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 ספק לרבות, וכלשה שלישי לצד אלקטרוני דואר וכתובת טלפון מספר לרבות מזהים

 גביית ולשם יעיל באופן תפעולו ,התכונה אספקת לשם (,שיידרש ככל (התוכנה

 .בזק של דעתה שיקול על פי ,חובות

 זכויות יוצרים  .5

התוכנה מוגנת על ידי דיני זכויות יוצרים, כמו גם דיני קניין רוחני ואין במתן זכות  .5.1

 .התוכנה מוש בתוכנה כדי להעביר כל זכות בקניין הרוחני שליהש

חל איסור מוחלט לעשות שינוי כלשהו בקוד המקור של התוכנה )לרבות הגדרות(  .5.2

 ו/או להעתיקו ו/או לפגוע בו בכל אופן שהוא.

 זכות בדיקה והפסקת התכונה .6

בכתב מראש  הודעהבזק שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת בדיקה ללא מתן  .6.1

 מוש אלה.יכדי לוודא קיום תנאי ש

אית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל בזק תהיה רש .6.2

 עת את השימוש בתוכנה.

 הפרות וסעדים .7

מוש יכל שימוש או ניסיון להשתמש בתוכנה, תוך הפרה של איזה תנאי מתנאי הש .7.1

מהווה הפרה חמורה של תנאים אלה, אשר תגרום נזק בלתי הפיך לבזק, ותזכה את 

בנוסף לכל   , וזאתמוש של המשתמש בתכונהית השבזק בביטול אוטומטי של זכו

 הסעדים המשפטיים העומדים לרשותה של בזק. 

 אינטרנט סלולרישימוש ב .8

פועלת בחיבור אינטרנט פעיל. במידה והאפליקציה לא מוצאת  Bphoneאפליקציית  .8.1

רשת אלחוטית זמינה בחו"ל, תעלה הודעה המבקשת את אישור הלקוח להתחבר 

. בלחיצה על אישור יופיע חיווי במסך הראשי ( LTE/4G)או  G3רי דרך אינטרנט סלול

והשיחה תתקיים על גבי הרשת הסלולרית, בהתאם לתעריף החברה  G3של 

הסלולרית של הלקוח והחיוב עבור הגלישה הסלולרית יבוצע על ידה. במידה 

 והמכשיר הסלולרי אינו מאפשר גלישה סלולרית בחו"ל לא ניתן יהיה לקיים שיחה
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)אלא ברשת אלחוטית בלבד(. ניתן לשנות בהגדרות האפליקציה   אינטרנט סלולריב

 ולבחור האם לאפשר שיחה על גבי רשת סלולרית או לא לאפשר.

 תעריפי התכונה  .9

בהתאם התעריפים הרגילים בבזק  עבור השיחות והקן עליו מותקנת התכונה ייגבו .9.1

 נה, כפי שמתעדכנים מעת לעת.למסלול המוגדר על הקו האמור, עליו  מוגדרת התכו

 של התכונה בכל עת. חברת בזק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השימוש  .9.2

 שונות  .10

על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל ולבית  המשפט המוסמך בתל אביב תהא  .10.1

 סמכות ייחודית לדון בכל המחלוקות בין הצדדים בעניין. 

ו ינוי שיחול ביחס לאיזו מהצהרותיי מתחייב לעדכן את בזק על כל ש משתמשה .10.2

 דלעיל. 

 אולם אחרת סלולריתשמתקיימת שיחה  בזמן Bphone ל נכנסת לשיחה ניתן לענות .10.3

  .הסלולרית השיחה לניתוק יגרוםדבר זה 

 בזק רשאית להשתמש בתכונה לצורך פרסום שווקי בהתאם לשיקול  דעתה. 

הנני מסכים כי הפרטים שמסרתי לבזק בעת הצטרפותי לשירות, ישמשו לצורך  .10.4

משלוח דבר פרסומת מטעם בזק, באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה 

הודעת מסר קצר. באפשרותי להודיע לבזק בכל עת על סירובי לקבל אלקטרונית או 

דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים. במידה ואינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי 

   bit.ly/no_deals לכתובת המייל שלך מבזק, תוכל לבצע זאת בלחיצה על הקישור

 :א באתרוניתן למצ רשימת מכשירים תומכים  .10.5

http://www.bezeq.co.il/media/Products/bphone/pdf/Bphone_supported_models.p

df 

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

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

 .התכונה בגין
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