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 DATA CENTER  תקנון מבצע סוף שנה  2022  לשירות

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

הצטרפות למבצע תחל ביום  15.11.2022.    .1.1

ההצטרפות למבצע תסתיים ביום 28.2.2023.    .1.2

המועד אחרון לביצוע התקנות הינו 31.5.2023.    .1.3

 DATA CENTER שירות  .2

ומתן   בזק  השרתים  של  בחוות  לקוח  ומערכות  אירוח  שרתים  שירות DATA CENTER הינו 

שירותים נלווים למזמין השירות, בתצורה על פי בחירת הלקוח.  

רשאים להשתתף במבצ ע   .3

עסקיים  ולקוחות   כלקוחות  המוגדרים   ,DATA CENTET  חדשים  בשירות לקוחות   .3.1

קיימים אשר מזמינים  את השירות במסגרת מבצע זה, על פי תנאי השירות ועל פי תנאי  

המבצע.  

לקוחות יוכלו להצטרף  לשירות  במסגרת המבצע בכפוף לכך שלא הסירו שירות שבמבצע    .3.2

במהלך שלושת החודשים שקדמו לבקשת הצטרפותם למבצע או לאחר התקנת השירות.  

תנאי המבצ ע, ללקוחות הרשאים להצטרף למבצע    .4

הטבה בדמי שימוש חודשיים   

לקוח המזמין את השירות, בתכולה של רבע ארון, חצי ארון או ארון שלם , ולא יותר מ-  5  .4.1

ארונות  בסך הכל, ייהנה מהטבה למשך חודשיים ראשונים ללא תשלום עבור רכיב  הארון  

התקנה   דמי  מעלות  מטרו Mbps 100)  וכן,  לפטור  תמסורת  רכיב  בלב ד  (יובהר  –  ללא 

לקווים חדשים (הכל בהתאם ועל פי תנאי תקנון המבצע).  

יובהר כי המבצע מוגבל להזמנת עד 5 ארונות.     .4.2

מהחודש  החל  השירות  מחירון  פי  על  תשלום  ייגבה  מעבר  ל-5  ארונות,  של  בהזמנה   .4.3

הראשון.  

הצטרפות לשירות     .5

שבמבצע,  הזמנה  טופס  העביר  אם  ורק  אך  המבצע  מתנאי  ליהנות  רשאי  יהיה  הלקוח   .5.1

כשהוא מלא וחתום כדין על ידי הלקוח המנוי על השירות, והכול במשך תקופת המבצע. 

במקרה של תאגיד, טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם התאגי ד   .5.2

המזמין. את הטופס יש להעביר לבזק עד למועד סיום תקופת המבצע לכל המאוחר.     .5.3

תנאי המבצע לא יחולו על טופס הזמנה שיגיע לבזק לאחר תום תקופת המבצע.     .5.4
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סיבה   מכל  ההתקנה,  תתאפשר  לא  בסעיף  1.3  אם  כמפורט  הינו  ההתקנות  סיום  מועד   .5.5

שהיא, עד למועד הקבוע, לא יהא זכאי הלקוח ליהנות מתנאי המבצע.  

 

הוראות כלליו ת   .6

תנאי המבצע לא יחולו על קווים / שירותים זמניים    .6.1

בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי .   .6.2

ככל   ההתחייבות,  תקופה  תום  לפני  השירות  הפסקת  בהתחייבות,  הנם  אשר  במסלולים   .6.3

של   הכלליים  בתנאים  והמפורט  בשירות  המקובל  היציאה  למנגנון  בכפוף  תהא  שתשנה, 

השירות.  

דעתה  שיקול  פי  ועל  עת,  בכל  להפסיקו  או  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  תהיה  בזק   .6.4

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

ההפסקה. 

הזמנת/אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת, לתקנות,    .6.5

למגבלות  ו/או  השירות  לתנאי  דין,  לכל  ובכפוף  מכוחו  שהותקנו  ולרישיון  6.6.  לכללים 

טכנולוגיות ו/או אחרות. 

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

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

6.9.   אין כפל מבצעים/הטבות/מסלולים, למעט אם נכתב במפורש אחרת בתקנון המבצע. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים    .6.10

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