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

המבצע יחול בין התאריכים     15.2.2022 עד 18.4.2022  או עד גמר מלאי ההטבות, לפי המוקדם מבין השניים.  

רשאים להשתתף במבצע    .2

כל  לקוח עסקי אשר הזמין נקודת גישה  מהחברה, בהתאם להוראות תקנון זה.  

ההטבה שבמבצע (להלן: "ההטבה") .3

לקוח  המזמין 4  נקודות גישה  ומעלה מבית Cisco Meraki  יוכל ליהנות מהטבות כמפורט   .4

 BUYME בהזמנת 4-10 נקודות גישה,  הלקוח ייהנה משובר  הטבה  דיגיטלי בשווי  150 ₪ למימוש באתר .4.1

 BUYME בהזמנת 11-39  נקודות גישה, הלקוח ייהנ ה משובר  הטבה  דיגיטלי בשווי  200 ₪ למימוש באתר .4.2

 BUYME בהזמנת 40-79 נקודות גישה לקוח ייהנה   משובר הטבה דיגיטלי בשווי  300 ₪ למימוש באתר .4.3

 BUYME  בהזמנת  80   נקודות גישה  ומעלה הלקוח ייהנה   משובר   הטבה  דיגיטלי  בשווי  500  ₪ למימוש באתר .4.4

אופן ההצטרפות    .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 שבמבצע, כשהוא מלא    .5.2

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 המזמין. תנאי המבצע    .5.3

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

הטבה תשלח ללקוח בטווח של עד 45  ימי עבודה לאחר התקנת נקודות הגישה בבית העסק.  .5.4
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אופן קבלת ההטבה וסייגים    .6

שובר הטבה דיגיטלי   יישלח לפרטי דוא"ל  או ל מספר נייד  בהתאם לפרטים שמולאו בנספח ההזמנה בלבד.     .6.1

במידה ושובר ההטבה לא יתקבל מכל סיבה שהיא, תתאפשר שליחה חוזרת של השובר   .6.2

בזק  אינה  אחראית לטיב  המוצרים    וההטבות  ואינה  מספקו  עבורם  שירות או תמיכה. האחריות על  ההטבות    .6.3

  .BUYME תינתן באופן ישיר על ידי

  .https://buyme.co.il  -למימוש ההטבה BUYME   כתובת אתר  .6.4

ההטבה  ניתנת לשימוש עד שנת 2025 .   .6.5

הוראות כלליות    .7

תנאי המבצע לא יחולו על קווים / שירותים זמניים.    .7.1

ההטבה הנה אחת ללקוח    .7.2

בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.    .7.3

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת  מבלי    .7.4

לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה.  

הזמנת/אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת, לתקנות, לכללים ולרישיון    .7.5

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.    .7.6

הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות ללקוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה.    .7.7

אין כפל מבצעים/הטבות/מסלולים.     .7.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,    .7.9

לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 

 


	1. תקופת ההצטרפות למבצע (להלן: "תקופת המבצע")
	2. רשאים להשתתף במבצע
	3. ההטבה שבמבצע (להלן: "ההטבה")
	4. לקוח המזמין 4 נקודות גישה  ומעלה מבית Cisco Meraki  יוכל ליהנות מהטבות כמפורט
	4.1. בהזמנת 4-10 נקודות גישה,  הלקוח ייהנה משובר הטבה דיגיטלי בשווי 150 ₪ למימוש באתר BUYME
	4.2. בהזמנת 11-39 נקודות גישה, הלקוח ייהנה משובר הטבה דיגיטלי בשווי 200 ₪ למימוש באתר BUYME
	4.3. בהזמנת 40-79 נקודות גישה לקוח ייהנה  משובר הטבה דיגיטלי בשווי 300 ₪ למימוש באתר BUYME
	4.4. בהזמנת 80  נקודות גישה  ומעלה הלקוח ייהנה  משובר הטבה דיגיטלי בשווי 500 ₪ למימוש באתר BUYME

	5. אופן ההצטרפות
	5.1. ההצטרפות למבצע תהא באמצעות מנהלי המכירות והמת"לים של חברת בזק עסקים.
	5.2. הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס הזמנה לשירות שבמבצע, כשהוא מלא וחתום כדין על ידי המנוי הרשום על השירות, והכול במשך תקופת המבצע.
	5.3. במקרה של תאגיד, טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם התאגיד המזמין. תנאי המבצע לא יחולו במקרה שטופס הזמנה יגיע לבזק לאחר תום תקופת המבצע.
	5.4. הטבה תשלח ללקוח בטווח של עד 45 ימי עבודה לאחר התקנת נקודות הגישה בבית העסק.

	6. אופן קבלת ההטבה וסייגים
	6.1. שובר הטבה דיגיטלי  יישלח לפרטי דוא"ל או למספר נייד  בהתאם לפרטים שמולאו בנספח ההזמנה בלבד.
	6.2. במידה ושובר ההטבה לא יתקבל מכל סיבה שהיא, תתאפשר שליחה חוזרת של השובר
	6.3. בזק אינה אחראית לטיב המוצרים  וההטבות ואינה מספקו עבורם שירות או תמיכה. האחריות על ההטבות תינתן באופן ישיר על ידי BUYME.
	6.4. כתובת אתר BUYME  למימוש ההטבה- https://buyme.co.il.
	6.5. ההטבה ניתנת לשימוש עד שנת 2025.

	7. הוראות כלליות
	7.1. תנאי המבצע לא יחולו על קווים / שירותים זמניים.
	7.2. ההטבה הנה אחת ללקוח
	7.3. בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.4. בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה.
	7.4. בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה.
	7.4. בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה.
	7.5. הזמנת/אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת, לתקנות, לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין, לתנאי השירות ו/או למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.
	7.6. בזק  רשאית לנתק כל לקוח, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם.
	7.7. הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות ללקוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה.
	7.8. אין כפל מבצעים/הטבות/מסלולים.
	7.9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.




