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 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.

 9201 נובמבר - BIZNETבשירות  תקנון מבצע
 
 תקופת ההצטרפות למבצע .1

 18.11.19  למבצע תחל ביוםהצטרפות  .1.1

 (27.2.20)המבצע הוארך עד ליום  17.2.20  םההצטרפות למבצע תסתיים ביו .1.2

לאור הארכת ) 15.3.20 הינו בזק על ידי טכנאי  התקנותמועד אחרון לביצוע ה .1.3

 (27.3.20רך עד ליום הואמבצע, ה

 "השירות"(  ":BIZNET" :השירות שבמבצע )להלן .2

BIZNET  רשת אינטרנט אלחוטית לעסקים, המאפשרת גישה לספק האינטרנט על גבי רשת

. 50/5 -ו Top 40/5בקצבי גלישה גבוהים של  VDSLשל בזק בטכנולוגיית   NGN -ה

בנוסף, כולל השירות נתב אלחוטי, חכם משתמשים.  50המותאמת לסביבה עסקית שבה עד 

 ק., המאפשר מגוון יישומי אבטחה המותאמים לצרכי העסCheck Point 730 ומתקדם מבית

 רשאים להשתתף במבצע .3

 . שירותהלקוחות שאינם מנויים על  לקוחות חדשים: .3.1

 . שירותבוים חדשים /קומוסיפים ושירות ההמנויים על לקוחות  .3.2

 המבצע מחירי ותנאי .4

 יהנו מהתקנת השירות ללא תשלוםאשר יצטרפו לשירות בתקופת המבצע  לקוחות .4.1

תינתן לאחר הפעלת הקו ולאחר התחלת חיוב הלקוח בגין בדמי ההתקנה  טבההה .4.2

 .שהותקן החדש שירותה

תעשה בכפוף למנגנון  , ככל שישנה,התחייבותהפסקת השירות לפני תום תקופה ה .4.3

 . כמפורט בתנאים הכללים של השירותהיציאה 

שירות  סירוה לאשבכפוף לכך  לקוחות יוכלו להצטרף לשירותים במסגרת המבצע .4.4

המרה לשירותים שבמבצע במהלך שלושת החודשים  ואו ביצעמקביל או זהה 

  או לאחר התקנת השירות.  למבצע םשקדמו לבקשת הצטרפות
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 הצטרפות לשירות  .5

זמנה לשירות הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס ה .5.1

ל השירות, והכול ע מנוימלא וחתום כדין על ידי הלקוח ה הרלוונטי שבמבצע, כשהוא

 במשך תקופת המבצע.

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

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

  המאוחר.

  .לאחר תום תקופת המבצעתנאי המבצע לא יחולו על טופס הזמנה שיגיע לבזק  .5.3

. אם לא 15.3.2020 הינושל בזק  טכנאי שטחהדורשות מועד סיום ההתקנות  .5.4

עד למועד הנ"ל, לא יהא זכאי הלקוח ליהנות  ,מכל סיבה שהיא ,תתאפשר ההתקנה

 מתנאי המבצע. 

 הוראות כלליות .6

 .ר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדיבזק רשאית להאריך ו/או לקצ .6.1

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה  .6.2

 הבלעדי. 

הזמנת/אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת,  .6.3

או ו/ לתנאי השירות, לתקנות, לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין,

 למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.

 .בזק  רשאית לנתק כל לקוח, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם .6.4

 נן אישיות ללקוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה.יהזכויות על פי תקנון זה ה .6.5

  .אין כפל מבצעים .6.6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים  .6.7

בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר אחרים כלשהם 

   ועניין.


