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שירות  IP PRI/PRI -  תקנון מבצע סוף שנה 2022 
תקופת ההצטרפות למבצע    .1

המבצע יחל ביום 15.11.2022.    .1.1

המבצע יסתיים ביום 28.02.2023.    .1.2

מועד אחרון לביצוע התקנות על ידי טכנאי בזק הינו  31.05.23.    .1.3

השירות שבמבצע (להלן: "השירות")    .2
שרות  PRI/IP PRI -  ממשק דיגיטאלי מתקדם, המשמש לקישור מרכזיות פרטיות ומאפשר  
חיוג ישיר לשלוחות. מכיל 14- 30 אפיקים של 64 קס"ש בקצב כולל של עד 2 מס"ש למישק.   

מהות המבצ ע   .3
פי האמור מטה,  ייהנו  מהטבה  כמפורט   על  במסגרת המבצע,  לקוחות  המצטרפים לשירות 

להלן (הטבה שאינה ללקוחות המנויים על סלי תעריפים למעט כאמור בסעיף 3.4 להלן):  

עבור ציר  חדש  הכולל  6  אפיקים  –  תינתן  הנחה בתשלום דמי השימוש החודשיים (זיכוי    .3.1
בחשבון) בסך של 100 ₪ לחודש לתקופה של 4 חודשים .

– תינתן הנחה בתשלום בדמי השימוש החודשיים   עבור ציר חדש הכולל 8-10 אפיקים  .3.2
(זיכוי בחשבון) בסך של 100 ₪ לחודש לתקופה של 6 חודשים .  

יינתן סל דקות שיח של 4000 דקות ב-499  ₪  עבור ציר חדש הכולל 14 אפיקים ומעלה .3.3
חודשית  בהתאם למחירון   ואילך,  עלות  לחודש, למשך  6  חודשים.  מהחודש  השביעי 

השירות.  

עבור ציר  חדש  הכולל  30  אפיקים ומעלה  (צירים מלאים)    יינתן סל דקות שיח של  9500   .3.4
חודשית   ואילך,  עלות  למשך  6  חודשים.   מהחודש  השביעי  דקות  ב-  899  ₪  לחודש, 

בהתאם למחירון השירות. 

תנאי השתתפות   .4
המצטרפים  לשירות  עסקיים,  בזק  כלקוחות  לקוחות  בזק,  המוגדרים  במערכות   .4.1

באמצעות אנשי הקשר בארגון האחראים על התקשורת. 

לקוחות חדשים או קיימים המזמינים צירי PRI חדשים כאמור בסעיף 3 לעיל , בכפוף  .4.2
למגבלות הטכנולוגיות.  

אישור וקבלת תנאי השירות והמבצע על ידי טפסי השירות.    .4.3

תנאי המבצע לא יחולו על קווים / שירותים זמניים.    .4.4
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אופן ההצטרפות     .5

באמצעות  מנהלי המכירות,  מנהלי הלקוח  ו/או משווקים   ההצטרפות למבצע תהיה   .5.1
מורשים של חברת בזק.  

הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס  הצטרפות  לשירות   .5.2
במשך  והכול  על השירות,  ידי  המנוי הרשום  על  כשהוא  מלא וחתום  כדין  שבמבצע, 

תקופת המבצע. 

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.   

תנאי המבצע לא יחולו במקרה שטופס ההזמנה יגיעו לבזק לאחר תום תקופת המבצע.     .5.4

במידה ויחול עיכוב במועד התקנת השירות מסיבות הקשורות בבזק בלבד ובכפוף לכך    .5.5
שלא חלפו למעלה משלושה חודשים ממועד  סיום המבצע  -  ישמרו מחירי המבצע עבור  

הלקוח.  

 
התקנת השירו ת   .6

ההתקנה מותנית בבדיקת היתכנות לתשתית השירות ובבחירת טווח מספור.   .6.1

לטובת ההצטרפות לשירות יש צורך במרכזיה פרטית מאושרת ע"י משרד התקשורת   .6.2
התומכת בתכונת חי"פ וכרטיס PRI למרכזייה פרטית (שאינם מסופקים עי בזק).  

 
תקופת מימוש תנאי המבצ ע   .7

בשל מגבלות טכנולוגיות  כי  הודעה  ויקבלו מבזק  להצטרף למבצע  לקוחות אשר מבקשים 
(לרבות מגבלות לעצם התחברות לשירות), אינם יכולים לקבל את השירות, לא יהיו רשאים   

להשתתף במבצע או לשמור זכויות להשתתפות עתידית לאחר תום תקופת המבצע. 

 

ביטול עסקה   .8
הלקוח רשאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה בכתב ל"בזק" לכתובת המנור 7 חולון , או  
בפקס שמספרו 1800-575-727 ובמייל Mokedsh@bezeq.co.il. לצורך ביטול העסקה תדרשו 

למסור שם, ת"ז וכתובת.   

 

הוראות כלליו ת   .9
בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי .   .9.1

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה    .9.2
הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע  בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או 

ההפסקה. 
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הזמנת/אספקת השירות  והתקנתו/אספקתו  יהיו כפופים לחוק התקשורת, לתקנות,    .9.3
למגבלות  ו/או  השירות  לתנאי  דין,  לכל  ובכפוף  מכוחו  שהותקנו  ולרישיון  לכללים 

טכנולוגיות ו/או אחרות. 

הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות ללקוח המזמין ואינן ניתנות להעברה.   .9.4

בכל מקרה בו יפר מנוי את הוראות תקנון זה או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה   .9.5
בזכאות הניתנת, תהא בזק רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהיה למנוי כל 
טענה ו/או תביעה נגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע. בזק רשאית שלא לצרף למבצע  
מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה ברמת סיכון  

גבוהה עקב חובות עבר. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים    .9.6
כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 

לא ניתן  להעביר זיכוי/ הטבה מחודש לחודש ו/או מקו לקו ו/או מחשבון לחשבון ו/או    .9.7
ממנוי למנוי.   

מבצעים  ו/או  אתר)  הנחת  להגביל,  ומבלי  (לרבות  הטבות  כפל  כולל  לא  זה  מבצע   .9.8
בטפסי ההצטרפות  במפורש  בשירותים אחרים אלא אם נאמר אחרת  ו/או  בשירות 

לשירות זה ו/או לשירות האחר.  

ו/או  שהיא  סיבה  מכל  בוטל  נותק,  הוקפא,  המבצע  במסגרת  והקו  שהוזמן  במידה   .9.9
הועתק לכתובת חדשה בה הוסר קו טלפון של בזק חודש מיום בקשת העתקת הקו  
(להלן: הפסקת שירות) קודם להשלמת התקופה המינימאלית, לא יהא זכאי המנוי  

לזיכוי מהמועד בו בוצעה הפסקת השירות כאמור . 




