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 "(תנאים מיוחדים: "להלן)משבר קורונה  –תנאים מיוחדים 
 
 תקופת ההצטרפות  .0

  02.2.0101 תחל ביום לתנאיםהצטרפות  .0.0

  07.6.0101  תסתיים ביום לתנאיםההצטרפות  .0.0

  06.7.0101 הינו בזק על ידי טכנאי  התקנותמועד אחרון לביצוע ה .0.2

 "( יםהשירות: "להלן) בתנאים המיוחדים יםהשירות .0

 

 נאים המיוחדיםתאת ה קבללרשאים 

 . השירותיםלקוחות שאינם מנויים על  -לקוחות חדשים .0.0

  .שירותבוים חדשים /קומוסיפים ושירות הלקוחות המנויים על  .0.0

  . בטבלה דלעילאו מעדכנים תכונות המפורטות לקוחות קיימים המוסיפים  .0.2

 תנאי קבלת ההטבה  .2

או הוקפאו קווים , תהא בלבד שלא הוסרוהמיוחדים קבלת השירותים בתנאים  .2.0

 .  אחרים כנגדם

 פתרונות שירות

BizNet  גישה מרחוק באמצעות  SSL VPN –  (זמנית-בו  01)יוזרים  01עד 

 הנחה בדמי התקנה לקווים חדשים  01%

IP CENTREX  שלוחה מרוחקת לקבלת והוצאת שיחות של העסק בטלפון בבית או בנייד חודשיים

 ראשונים ללא עלות

 בחבילות פרפקטהנחה בדמי התקנה  01%

Boffice 01% שלוחות ומעלה 2חודש ראשון ללא עלות לחבילות של , בנוסף. הנחה בדמי התקנה ,

  .בהתאם למחירוני השירות
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ההטבה בדמי ההתקנה תינתן לאחר הפעלת הקו ולאחר התחלת חיוב הלקוח בגין  .2.0

 .השירות החדש שהותקן

תעשה בכפוף למנגנון  ,ככל שישנה, ת השירות לפני תום תקופה ההתחייבותהפסק .2.2

 . כמפורט בתנאים הכללים של השירותהיציאה 

 לאשבכפוף לכך  התנאים המיוחדיםלקוחות יוכלו להצטרף לשירותים במסגרת  .2.3

 . שבתנאים המיוחדיםהמרה לשירותים  ואו ביצעשירות מקביל או זהה  סירוה

 .ים יהיו על פי ובהתאם למחירוני השירותים הרלבנטייםמחירי ההמשך בשירות .2.0

 הצטרפות לשירות  .3

אך ורק אם העביר טופס הזמנה הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאים מיוחדים  .3.0

והכול , ל השירותע מנוימלא וחתום כדין על ידי הלקוח ה כשהוא, לשירות הרלוונטי

 .התנאים המיוחדיםבמשך תקופת 

טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם , במקרה של תאגיד .3.0

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

  .לכל המאוחר המיוחדים 

לאחר תום תקופת לא יחולו על טופס הזמנה שיגיע לבזק  התנאים המיוחדים .3.2

  .התנאים המיוחדים

אם לא . 06.7.0101 הינושל בזק  טכנאי שטחרשות הדומועד סיום ההתקנות  .3.3

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

 . מהתנאים המיוחדים

 הוראות כלליות .0

לפי שיקול דעתה , התנאים המיוחדיםאת תקופת או לקצר /בזק רשאית להאריך ו .0.0

 .הבלעדי

ועל פי שיקול , בכל עתלהפסיקם או וחדים בזק תהיה רשאית לשנות את תנאים המי .0.0

 . דעתה הבלעדי

, אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת/הקו והתקנתו/אספקת השירות/הזמנת .0.2

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

 .או אחרות/למגבלות טכנולוגיות ו
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 .אי תשלום חובות כלשהםלרבות בגין , בזק  רשאית לנתק כל לקוח .0.3

ואינן ניתנות , נן  ללקוח המזמיןיה הניתנות על פי התנאים המיוחדיםהזכויות  .0.0

 .להעברה

לפרסומים מסמך זה או אי התאמה כלשהי בין הוראות /בכל מקרה של סתירה ו .0.6

מסמך תגברנה הוראות , לרבות בעיתונות, התנאים המיוחדיםאחרים כלשהם בדבר 

   .לכל דבר וענייןזה 


