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   9201נובמבר  -   IP CENTREXתקנון מבצע בשירות 
 
 תקופת ההצטרפות למבצע להלן )"תקופת המבצע"(  .1

 20.11.19 הצטרפות למבצע תחל ביום  .1.1

 (27.2.20)המבצע הוארך עד ליום  19.2.20 ההצטרפות למבצע תסתיים ביום  .1.2

)הוארך עד ליום  15.3.20  הינובזק טכנאי על ידי  התקנותאחרון לביצוע  מועד .1.3
27.3.20) 

 השירותים שבמבצע )להלן "השירות"(  .2

. IP מרכזייה פרטית וירטואלית על בסיס רשת בזק בטכנולוגיית -  IP CENTREXשירות
השירות מהווה תחליף מלא למרכזייה הפרטית של העסק ומשלב תכונות מתקדמות רבות 
שאינן קיימות במרכזיות פרטיות מסורתיות ומציע ללקוח שליטה מלאה, נוחות, בטחון, 

 ויעילות עסקית. 

 רשאים להשתתף במבצע .3

באמצעות לקוחות חדשים המצטרפים לשירות ולקוחות המחדשים התחייבות בשירות 
 ."(למבצע להצטרף הרשאים)להלן: " נשי הקשר בארגון האחראים על התקשורתא

 תנאי המבצע  .4

 להלן יפורטו המסלולים האפשריים במסגרת המבצע

 מסלול הטבת דמי התקנה .4.1

"פרפקט" או "פלוס" לקוחות המזמינים את השירות בחבילות מובנות  .4.1.1
התקנה יהנו מהתקנת השירות ללא תשלום )דמי י - של הלקוח באתר חדש

 התקנה שהיא מעבר להתקנה הבסיסית תהא בתשלום.  .(בלבד בסיסיים

באתר חדש ולא  ומעלה שלוחות 5לקוחות המזמינים את השירות עם  .4.1.2
ייהנו מהתקנת  -הצטרפו לאחד מהמסלולים האחרים במסגרת מבצע זה 

התקנה שהיא מעבר  השירות ללא תשלום )דמי התקנה בסיסיים בלבד(. 
 להתקנה הבסיסית תהא בתשלום.

  )חכירה(  IPהטבת מכשיר  .4.2

הטבה זו הינה ללקוחות הרשאים להצטרף למבצע על פי האמור בסעיף  .4.2.1
 דלעיל )בלבד(.  4.1.2

 שכירות חודשים עבור 36ייהנו מזיכוי למשך הרשאים להצטרף למבצע  .4.2.2
השלוחות בהתאם לכמות  T46לינק מדגם חכם של חברת י IPטלפון 

ואילך התשלום בגין  37, מחודש עבור כל מכשיר(₪  13.90) המפורטת מטה
 . לטלפון לחודש₪  4.90יהא שכירות 
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 כמות מכשירים שלוחות כמות

5-11 1 

12-20 2 

21-30 3 

31-48 4 

49-99 8 

100-299 18 

 25 ומעלה  300

מבלי לגרוע מן האמור בתנאי השירות, מובהר ומוסכם בזאת כי עם סיום  .4.2.3
השירות, הלקוח יהא מחויב בהשבת המכשירים לבזק שהם במצב תקין, 

 למעט בלאי סביר. 

 הטבה ללקוחות הרשאים להצטרף למבצע  .4.3

 האשלוחות נציג לשירות( י 4עד ) CALL CENTER פתרוןבתקופת המבצע  .4.3.1
 . ממועד ההצטרפות למבצע החודשים הראשונים 6למשך ₪  79במחיר 

 תנאי ההצטרפות למבצע .5

ההצטרפות למבצע תהיה באמצעות מנהלי המכירות והמת"לים של חברת בזק  .5.1
 עסקים.

הלקוח יהיה רשאי ליהנות מתנאי המבצע אך ורק אם העביר טופס הזמנה לשירות  .5.2
מזמין השירות שהוא גם יהיה הלקוח שבמבצע, כשהוא מלא וחתום כדין על ידי 

 הרשום של השירות, והכול במשך תקופת המבצע.

במקרה של תאגיד, טופס הזמנה כאמור ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם  .5.3
התאגיד המזמין. את הטופס יש להעביר לבזק עד למועד סיום תקופת המבצע לכל 

למועד סיום תקופת המאוחר. כל הזמנה שתתקבל במשך תקופת המבצע ותותקן עד 
 המבצע לפי דרישת לקוח תחויב בהתאם לתנאי המבצע. 

יובהר, כי טופס הזמנה שיגיע לבזק לאחר תום תקופת המבצע לא ייחולו עליו תנאי  .5.4
 המבצע הנ"ל. 

 הוראות כלליות .6

 בזק רשאית להאריך ו/או לקצר תוקפו של המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. .6.1
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עדכן את דמי השימוש החודשיים של השירות בכל בזק שומרת לעצמה את הזכות ל .6.2
 עת.

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ועל פי שיקול דעתה  .6.3
הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או 

 ההפסקה.

התקשורת,  הזמנת/אספקת השירות/הקו והתקנתו/אספקתו יהיו כפופים לחוק .6.4
לתקנות, לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין, לתנאי השירות ו/או 

 למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.

 בזק  רשאית לנתק כל לקוח, לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם. .6.5

 הזכויות על פי תקנון זה הנן אישיות ללקוח המזמין, ואינן ניתנות להעברה. .6.6

 והטבות, אלא אם נאמר אחרת בטפסי השירות ל מבצעיםיובהר, כי אין כפ .6.7

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים  .6.8
אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר 

 ועניין.

 


