תקנון מבצע חוות  VCLOUDסוף שנה 2021
.1

תקופת המבצע
 .1.1תקופת הצטרפות למבצע תהא החל מיום 10.11.21
 .1.2ההצטרפות למבצע תסתיים ביום 28.02.22
 .1.3מועד אחרון לביצוע התקנות על ידי בזק הינו 28.03.22

.2

השירות שבמבצע חוות  ,VCLOUDלהלן" :השירות"
שירות המסופק בחוות השרתים הוירטאלית של בזק ) (Virtual Data Centerומבוסס על תוכנות של חברת
 VMwareאשר כוללות את המוצרים . vSphere, NSX, (VMware- Cloud Provider Platform) Vsan :חוות ה-
 VCLOUDמשמש להפעלה של מערכות המחשוב ,תקשורת הנתונים ומערכות האחסון של העסק

.3

רשאים להשתתף במבצע )להלן" :האוכלוסייה הרשאית להשתתף במבצע"(.
מצטרפים חדשים ולקוחות קיימים בשירות המוסיפים משאבים נוספים לשירות.

.4

תנאי המבצע
 .4.1מצטרפים חדשים לשירות  -זכאים להטבה  50%הנחה בחודש ראשון בדמי השימוש החודשיים וכן
להטבה של  50%הנחה בדמי התקנת השירות.
 .4.2לקוחות קיימים בשירות  -זכאים להטבה  50%הנחה בחודש אחד בדמי השימוש החודשיים ללא
תשלום ,בהזמנה של משאבים חדשים )תוספתיים( בלבד שנרכשו בתקופת המבצע.
 .4.3הפסקת השירות לפני תום תקופה ההתחייבות ,ככל שישנה ,תעשה בכפוף למנגנון היציאה המקובל
בשירות והמפורט בתנאים הכלליים של השירות בכתובת
https://www.bezeq.co.il/media/BIZPDF/vdc.pdf

 .4.4לקוחות יוכלו להצטרף לשירות/ים במסגרת המבצע בכפוף לכך שלא הסירו שירות/ים מקביל/ים או
זהה/זהים או ביצעו המרה לשירות/ים שבמבצע במהלך שלושים יום שקדמו לבקשת הצטרפותם
למבצע.
.5

הצטרפות לשירות
 .5.1הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס הזמנה לשירות/ים הרלוונטי
שבמבצע ,כשהוא מלא וחתום כדין על ידי המנוי הרשום על השירות.
 .5.2במקרה של תאגיד ,טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם התאגיד המזמין.
 .5.3את הטופס יש להעביר לבזק עד למועד סיום תקופת ההצטרפות למבצע ,לכל המאוחר .תנאי המבצע
לא יחולו על טופס הזמנה שיגיע לבזק לאחר תום תקופת ההצטרפות למבצע.
בזק  -החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
רחוב המנור  , 7חולון 5886105
מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
אין להעתיק ,לשכפל ,להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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 .5.4אם לא תתאפשר ההתקנה ,מכל סיבה שהיא ,עד למועד הנקוב בסעיף  ,1.3לא יהא זכאי הלקוח לתנאי
המבצע.
.6

הוראות כלליות
 .6.1בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6.2בזק רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6.3הזמנת/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.
 .6.4הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות ללקוח המזמין ואינן ניתנות להעברה.
 .6.5בתום תקופת המבצע תמשיך בזק להציע את השירותים בהתאם למחירי המחירון שיהיו נהוגים בבזק
באותה העת ויתעדכנו מעת לעת.
 .6.6מובהר כי אין כפל מבצעים למעט אם הוגדר אחרת במפורש בטפסי השירות.
 .6.7בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע ,לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
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