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 IP Centrex תקנון מבצע סוף שנה 2022 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

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

IP CENTREX   שירות  .2

שירות IP CENTREX מרכזיה  פרטית וירטואלית על בסיס רשת בזק  בטכנולוגיית IP.  השירות  
מהווה תחליף מלא למרכזייה הפרטית של העסק ומשלב תכונות מתקדמות רבות שאינן קיימות 

במרכזיות פרטיות מסורתיות. 

רשאים להשתתף במבצ ע   .3

לקוחות חדשים בבזק,  המוגדרים כלקוחות עסקיים,  לקוחות קיימים  המגדילים את כמות   .3.1
השלוחות באתר ומחדשים את התחייבותם  ואשר מזמינים  את השירות  במסגרת מבצע ז ה

על פי תנאיו .

לקוחות יוכלו להצטרף לשירותים במסגרת המבצע, בכפוף לכך שלא הסירו שירות מקביל    .3.2
לבקשת  שקדמו  החודשים  שלושת  במהלך  שבמבצע  לשירותים  המרה  ביצעו  או  זהה  או 

הצטרפותם למבצע או לאחר התקנת השירות.  

תנאי המבצ ע   .4

במסגרת  שלא  ומעלה  מ-5  שלוחות  החל  המבצע  לקוחות  חדשים   המזמינים  במסגרת   .4.1
חבילות השירות, ייהנו מהטבת מכשיר IP  (במודל חכירה)  ללא תשלום או מהתקנה חינם. 

IP  לקוחות חדשים המצטרפים  לשירות  מסלול התחייבות,  יוכלו להנות  מהטבת מכשיר  .4.2
והתקנה חינם. 

המצטרפים כאמור,  אשר יבחרו בהטבת מכשיר  IP,  ייהנו מזיכוי למשך  36  חודשים עבור 
ילינק מדגם  T46  א ו GS2615  או  DECT W76 בהתאם   חכירת  טלפון  IP  חכם של חברת 
לכמות השלוחות המפורטת מטה (13.90  ₪ עבור כל  מכשיר  מדגם  GS2615  /  T46  או  11.90 
₪  עבור כל מכשיר מדגם  DECT W76),  החל  מהחודש  37  ואילך,  התשלום בגין  כל מכשיר 

יהא 4.90 ₪ לחודש  לטלפון .
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כמות מכשירים זכאים  כמות שלוחות 
להטב ה 

 5-11 1

 12-20 2

 21-30 3

 31-49 4

 49-99 8

 100-299 18

25 300 ומעלה  

 

מחדשים   או  קיימת  במערכת  השלוחות  על  כמות  שלוחות  קיימים  המוסיפים  לקוחות   .4.3
התחייבות, ייהנו מהטבת מכשיר IP (במודל חכירה) ללא תשלום.  

המצטרפים כאמור,  ייהנו מזיכוי למשך  36  חודשים עבור  חכירת  טלפון  IP  חכם של חברת  
ילינק מדגם  T46  או  GS2615  או  DECT W76  בהתאם לכמות  השלוחות המפורטת מטה 
DECT   או  11.90  ₪  עבור כל מכשיר מדגם  T46  או  GS2615  13.90  ₪ עבור כל מכשיר  מדגם)

W76), החל מחודש 37 ואילך, התשלום בגין כל מכשיר יהא 4.90 ₪ לחודש לטלפון .   

כמות טלפונים  כמות שלוחות 

 1  5-11

 2  12-49

 5 50 ומעלה  

ללא   מהתקנה  פלוס,  ייהנו  פרפקט   / פרפקט  השירות  בחבילות  את  המזמינים  לקוחות   .4.4
תשלום.   

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי עם סיום השירות, הלקוח יהא מחויב בהשבת המכשירים   .4.5
לבזק כשהם במצב תקין, למעט בלאי סביר.  

לקוחות חדשים או לקוחות קיימים העוברים למסלול CORP, ייהנו  מהנחה בתשלום דמי    .4.6
מקרה,  מחיר   בכל  מטה.  המפורטת  לטבלה  תהיה  בהתאם  אתר  בכל  התקנה.  ההנחה 

ההתקנה לא יפחת מ -250 ₪ לכל אתר.  

גובה ההנח ה  כמות שלוחות המוזמנות  

 5-11   ₪ 250

 12-30  ₪ 500 

 31-48  ₪ 749

950 ₪   49 ומעלה  
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הצטרפות לשירות     .5

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

לא   בסעיף  1.3.  אם  בזק  הינו  כמפורט  שטח  של  טכנאי  הדורשות  ההתקנות  סיום  מועד   .5.5
ליהנות   הלקוח  זכאי  יהא  לא  הקבו ע,  למועד  עד  שהיא,  סיבה  מכל  ההתקנה,  תתאפשר 

מתנאי המבצע.  

 
הוראות כלליו ת   .6

תנאי המבצע לא יחולו על קווים / שירותים זמניים.    .6.1

המבצע לא יחול על לקוחות המקבלים הנחת אתר.   .6.2

בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי .   .6.3

ככל  לפני תום תקופה ההתחייבות,  בהתחייבות,  הפסקת השירות  הנם  במסלולים אשר   .6.4
בתנאים הכלליים של   והמפורט  בשירות  שתשנה,  תהא  בכפוף למנגנון  היציאה  המקובל 

השירות.  

דעתה  שיקול  פי  ועל  עת,  בכל  להפסיקו  או  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  תהיה  בזק   .6.5
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,     .6.6
למגבלות   ו/או  השירות  לתנאי  דין,  לכל  ובכפוף  מכוחו  שהותקנו  ולרישיון  לכללים 

טכנולוגיות ו/או אחרות. 

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

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

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

הוראות התקנון לפרסומים אחרים   כלשהי בין  ו/או אי התאמה  בכל מקרה של סתירה   .6.10
כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 
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