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BOFFICEתקנו ן מבצע  סוף שנה  2022-23  בשירות 

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

הצטרפות למבצע תחל ביום  15.11.22.    .1.1

ההצטרפות למבצע תסתיים ביום  28.2.23.    .1.2

מועד אחרון לביצוע התקנות על ידי טכנאי בזק הינו  31.5.23.  .1.3

השירותים שבמבצע (להלן:  "השירות")   .2

ומתקדמת   פתרון  Boffice  (להלן:  ''הפתרון''),  הינו  פתרון  המשלב  מרכזייה  חכמה 

בטכנולוגיית  IP  (IP Centrex)  ו  -  BIZNET  -  תשתית  גישה  עסקית  לספק  האינטרנט  בקצבי 

Biznet, באתר מנוהל אחד וע"ג תשתית משותפת.  

רשאים להשתתף במבצע   .3

אנשי   באמצעות  המצטרפים  עסקיים,  כלקוחות  בזק,  המוגדרים  של  העסקיים  הלקוחות 

הקשר בארגון האחראים על התקשורת. 

ההטבה במבצ ע  .4

לקוחות חדשים בשירות   Boffice או  לקוחות הממירים  שירות    Biznet  /  IP Centrex  לפתרון  

Boffice, ייהנו מהתקנת השירות הבסיסי ללא תשלום.   

הטבת דמי התקנה איננה כוללת דמי התקנה לשירותים נלווים לחבילת  Boffice  בסיסית,  כגון  

תוספת שרותי Bcyber וכדומה. 

תנאי הצטרפות לשירות    .5

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

עסקים.  

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

הלקוח   יהיה  גם  שהוא  השירות  מזמין  ידי  על  כדין  וחתום  כשהוא  מלא  שבמבצע, 

הרשום של השירות, והכול במשך תקופת המבצע. 
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במקרה של תאגיד, טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם התאגיד    .5.3

המזמין. את הטופס יש להעביר לבזק עד למועד סיום תקופת המבצע לכל המאוחר.   

כל הזמנה שתתקבל במשך תקופת המבצע ותותקן עד למועד סיום תקופת המבצע לפי 

דרישת לקוח תחויב בהתאם לתנאי המבצע.  

יובהר, כי טופס הזמנה שיגיע לבזק לאחר תום תקופת המבצע לא ייחולו עליו תנאי    .5.4

המבצע הנ"ל.  

הוראות כלליות   .6

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

בזק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השימוש החודשיים של השירות בכל   .6.2

עת.  

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה    .6.3

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

ההפסקה. 

התקשורת,   לחוק  כפופים  יהיו  והתקנתו/אספקתו  השירות/הקו  הזמנת/אספקת   .6.4

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

למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות. 

בזק  רשאית לנתק כל לקוח, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם.    .6.5

הזכויות על פי תקנון זה הנן אישיות ללקוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה.   .6.6

יובהר, כי אין כפל מבצעים.    .6.7

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים    .6.8

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