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  12/2018 – מעבר משרד -תקנון מבצע 

 תקופת ההצטרפות למבצע .1

 16/12/2018הצטרפות למבצע תחל ביום  .1.1

 15/02/2019ההצטרפות למבצע תסתיים ביום  .1.2

 15/03/2019מועד אחרון לביצוע התקנות יהא ביום   .1.3

 שבמבצע  יםהשירות .2

, מטרו, תמסורת BizNet: באים בלבדהעסקיים התקשורת השירותי  המבצע יחול על 

 .SDH MPLS  ,IP Centrex ,PRI ,IP-PRI ,IPVPN ,B-OFFICE, תמסורת SDHתמסורת 

 מהות המבצע .3

 ההעתקנה לקוח העומד בתנאי תקנון זה לבצע תקופת המבצע יהבמהלך  –העתקת משרד 

 אחר עןשרד הממוקם בממל מען אחדממשרד הממוקם ב שירותים,קווים/)חמישה(  5עד של 

 בגין העתקת הקו/השירות. ללא תשלום וזאת

  רשאים להשתתף במבצע .4

העסקיים המוגדר במערכות בזק כלקוח עסקי, אשר מעביר את שירותי התקשורת כל לקוח 

באתר ממנו , כך שבמען חדשאחד לאתר במען מאתר  ,עליהם הוא מנוי בבזק )כולם או חלקם(

  יוסרו או יועתקו כל שירותי בזק.עבר 

 תנאי המבצע .5

 ן יחולו במצטבר:התנאים שלהל

עליהם מנוי הלקוח תתבצע רק מאתר אחד לאתר עסקיים העתקת שירותי תקשורת  .5.1

 שני.

)אף  לא יוותרו באתר הישן שירותי בזקת שירותי התקשורת העסקיים לאחר העתק .5.2

 . אם בחר הלקוח להסיר חלק מהם(

בגין העתקתם, בתשלום הלקוח יחויב  – שירותים/מחמישה קוויםת יותר העתקב .5.3

 . קו/שירותתאם למחירון בזק עבור כל בה
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 המבצע יחול גם על המרות לשירותים מתקדמים/שדרוגים במסגרת ההעתקה.  .5.4

 המבצע לא חל על התקנת נתב משודרג, במידה ונדרש. .5.5

הנקוב בסעיף עד למועד  ,שהיא , מכל סיבהבמען החדש ההתקנה תתאפשר לא אם .5.6

 ., לא יהא זכאי הלקוח לתנאי המבצעשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 הוראות כלליות .6

 בזק רשאית להאריך ו/או לקצר את תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. .6.1

 בזק רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  .6.2

לחוק התקשורת, לתקנות, לכללים ולרישיון  התהא כפופ שירותים/העתקת הקווים .6.3

שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין, לתנאי השירות, ו/או למגבלות טכנולוגיות ו/או 

 אחרות.

 ות ללקוח המזמין ואינן ניתנות להעברה.הזכויות על פי תקנון זה הינן אישי .6.4

 אין כפל מבצעים והנחות.  .6.5

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים  .6.6

   כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

 

 

 


