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 yber WatchCשירות  - 2020סוף שנה תקנון מבצע 

  תקופת ההצטרפות למבצע (להלן: "תקופת המבצע") .1

 20.12.2020 הצטרפות למבצע תחל ביום .1.1

 05.04.2021 ההצטרפות למבצע תסתיים ביום .1.2

 05.05.2021שירות שטח הינו ה מועד סיום ביצוע התקנות .1.3

 שירות שבמבצע (להלן: "השירות") ה .2

) וקבלת התראות בזמן אמת אודות חריגות Firewall, SSLניטור וניתוח התקני האבטחה (

 .ברשת

או לקוחות המצטרפים  cyber watch מצטרפים חדשים לשירות :  רשאים להשתתף במבצע.3

 cyber reportsבמעמד ההתקנה גם עם שירות 

  ללא תשלוםדמי התקנה  : ע מהות המבצ.4

  ההצטרפות לשירות.5

 ההצטרפות למבצע תהא באמצעות מנהלי המכירות והמת"לים של חברת בזק עסקים. .5.1

הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס הזמנה לשירות  .5.2

 שבמבצע, כשהוא מלא וחתום כדין על ידי המנוי הרשום על השירות, והכול במשך

 תקופת המבצע.

במקרה של תאגיד, טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם התאגיד  .5.3

המזמין. תנאי המבצע לא יחולו במקרה שטופס הזמנה יגיע לבזק לאחר תום תקופת 

 המבצע. 

לעיל. אם  1.3מועד סיום התקנות השירות הדורשות טכנאי שטח הוא כאמור בסעיף  .5.4

לא תתאפשר ההתקנה מכל סיבה שהיא עד למועד הנ"ל, לא יהא זכאי הלקוח ליהנות 

מתנאי המבצע, למעט במקרה בו העיכוב בהתקנת השירות חל כתוצאה משיקולי בזק 

ישמרו תעריפי המבצע ללקוח עד התקנת השירות   -בלבד. במקרה של עיכוב כאמור 

 מועד ההזמנה. ובלבד שלא חלפו יותר משלושה חודשים מ
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  הוראות כלליות.6

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

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

הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או 

 ההפסקה.

אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת,  הזמנת/.6.3

לתקנות, לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין, לתנאי השירות ו/או 

 למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.

 בזק  רשאית לנתק כל לקוח, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם. .6.4

 קוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה.הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות לל .6.5

 ין כפל מבצעים/הטבות/מסלולים. א .6.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים  .6.7

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

 


