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12.06.2022 

 2022תקנון מבצע מעבר דירה   

 תקופת המבצע ותנאיו .1

 כולל. 14.09.2022ועד ליום  15.06.2022מיום  .1.1

בזק תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, וזאת מבלי  .1.2

התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה. הודעה לפגוע בזכויות ו/או 

באתר המבצע תשמש הודעה מספיקה והולמת והמנוי  מוותר על כל טענה בנוגע 

 או בקשור לאמור.

 . תהיה בחשבון העוקב שלאחר ההתקנה קבלת ההטבה  .1.3

יובהר כי זכאות מנוי  נקבעת לכל שירות לפי תנאיו המפורטים בתקנון זה, בנפרד,  .1.4

כי מנוי על שירות טלפוניה ואינטרנט אינו בהכרח זכאי  להטבות ביחס לשני ו

 השירותים.

 והסכם, הפרטיות ולמדיניות,  בזק של המנויים להסכםהיא גם בכפוף  העסקה .1.5

 (.שקיים)ככל  הציוד שכירות

 הטבות בשירות האינטרנט .2

או בשירות  תשתית האינטרנט של בזקרשאי להשתתף במבצע: מנוי בזק בשירות  .2.1

, העובר בתקופת המבצע לדירה שמטרתה העיקרית האינטרנט המלא של בזק

לרבות מנויי אינטרנט  מגורים  לכל מקום בארץ )בכפוף לאפשרויות הטכנולוגיות(,

ולמעט  מנויי אינטרנט במסלול חדשים במחירי מסלול חדשים הכולל דמי מעבר ב

ולקוחות  Bfiber תשתית סיביםבתשתית נחושת ובשנה ראשונה או במחיר מבצע, 

 .במסלול באנדל ספקיות

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/internet_terms_of_use.pdf?WT.isp=footer
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/serviceandsupport/private.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/n_router.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/n_router.pdf
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במקרה של התקנה שמועדה נדחה, יובהר כי  התקנת השירות בדירה לא תהיה  .2.2

וגם זאת ובלבד שתיאום ההתקנה נעשה בתקופת  30.11.2022לאחר יום 

 מבצע.ה

 ההטבות במבצע  .2.3

מנוי בזק אשר מעתיק את תשתית האינטרנט על פי תנאי המבצע יהיה זכאי 

 להטבות הבאות:

חודש אחד ללא תשלום  חודשי קבוע עבור תשתית האינטרנט בלבד )לא  .2.3.1

 ללקוחות בתשתית בזק או בבאנדל בזק.  כולל מרכיב ספק(

חינם עבור  לקוחות באינטרנט המלא של בזק ייהנו מחודש אינטרנט

 .שירות האינטרנט

בתום החודש, תימשך הספקת השירותים תמורת תשלום חודשי קבוע 

 בהתאם למסלול בו מצוי המנוי בבזק.

חודש אחד ללא תשלום חודשי קבוע עבור ציודי קצה, עבור ציודים קיימים  .2.3.2

להלן פירוט הציודים הזכאים להטבת חודש ראשון ללא עלות :  ח.ללקו

. לקוחות Be Spot -ו Be Fiber ,Be Mesh ,Mesh Fiber, נתב BEנתב 

שיצטרפו לציודים חדשים ייהנו מתנאי מבצעי הציוד הקיימים במועד 

 Meshלמעט מנוי עם ציוד  ההצטרפות, ככל שיהיו. ללא כפל הטבות.

 Meshנוסף, המנוי ייהנה מחודש חינם גם עבור ציוד  Meshהמוסיף ציוד 

 .הנוסף

 ט ללא תשלום.  העתקת תשתית האינטרנ .2.3.3
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 כללי : .2.4

רשום בשירות האינטרנט הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי ה

נשוא המבצע, ללא מנויי אינטרנט במסלול חדשים במחירי שנה ראשונה 

וכן לקוחות  .Bfiberתשתית סיבים בתשתית נחושת או ב  או במחיר מבצע

 .להעברהאינן ניתנות הזכויות במסלול באנדל ספקיות. 

 לא תתאפשר העברת ההטבה לחודש אחר או בכלל. .2.4.1

 אין כפל מבצעים. .2.4.2

אם השירות הוקפא ו/או בוטל ו/או הופסק מכל סיבה שהיא במשך תקופת  .2.4.3

המבצע, המנוי לא יהיה  זכאי לזיכוי כלשהו או להטבה על פי תנאי 

 המבצע, במהלך תקופת המבצע או לאחר תקופת ההטבה.

את השירות ברמת שירות כלשהי במקרים בזק אינה מתחייבת לספק  .2.4.4

 בהם קיימות מגבלות טכנולוגיות כלשהן ו/או אחרות.

בזק תהא רשאית לנתק ו/או לא לחבר/להעתיק אינטרנט לכל מנוי בגין אי  .2.4.5

תשלום חובות כלשהם ע"פ חוק התקשורת ותקנותיו וללא שתעמוד לו 

ף למבצע הזכאות לזיכוי כספי כלשהו . בזק  תהא רשאית להימנע מצרו

 מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותיה. 

בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים בתקנון זה באמצעות החשבון  .2.4.6

, תעשה הגבייה  שנשלח למנוי ובמידה והלקוח לא משלם בגין השירות

 בכל דרך אחרת המקובלת על פי חוק.
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 הטבות בשירות הטלפוניה  .3

 

 רשאי להשתתף במבצע :  3.1

על קו בזק ומבקש להעתיק את קו הטלפון הפעיל של בזק בגין מעבר דירה  לקוח המנוי

 )להלן מנוי( בכל מקום בארץ, בתקופת המבצע

 

 תנאי המבצע  3.2

להטבת העתקת קו הטלפון לקוח אשר מעתיק את קו הטלפון על פי  תנאי המבצע יהיה זכאי 

 האמור ללא תשלום

 כללי : .4

אישיות למנוי הרשום על קו הטלפון נשוא המבצע, הזכויות על פי תקנון זה הינן  .4.1

 ואינן ניתנות להעברה.

בזק באישור משרד התקשורת תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו  .4.2

בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם 

 למועד השינוי או ההפסקה.

 אין כפל מבצעים .4.3

להזמין העתקת קו טלפון רק על שמו, במקרה של תאגיד, על המזמין כל מנוי רשאי  .4.4

 להציג אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה, המאפשרת העתקת קו טלפון.

בזק תהא רשאית לנתק ו/או לא לחבר/להעתיק קו לכל מנוי בגין אי תשלום חובות  .4.5

ז של כלשהם ע"פ חוק התקשורת ותקנותיו ומבלי שמנוי יהא זכאי להחזר/ קיזו

דמי העתקת הקו וללא שתעמוד לו הזכאות לזיכוי כספי כלשהו .חברת  בזק  תהא 

 רשאית להימנע מצרוף למבצע מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותים.
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בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים בתקנון זה באמצעות חשבון הטלפון  .4.6

בייה בכל דרך , תעשה הג של המנוי ובמידה והלקוח לא משלם בגין השירות

 אחרת המקובלת על פי חוק.

  תנאים כלליים להשכרת ציוד מבזק
  Beתנאי השימוש בנתב 

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/n_router.pdf
https://www.bezeq.co.il/media/PDF/TERMS/be.pdf

