תקנון מבצעי חודש נובמבר 2020
.1

תקופת המבצעים

המבצעים יערכו במהלך חודש נובמבר ( 2020ודצמבר -בהתאם לשיקול דעתה של בזק ) ויהיו
בתוקף עד לתאריכים כפי שיפורטו בפרסומים השונים ,כל מבצע בהתאמה ,או עד גמר המלאי
המוקדם מבניהם.
.2

מהות המבצע
ברכישת מוצרים באתר בזקסטור בכתובת  /https://bstore.bezeq.co.ilוברשת חנויות
בזקסטור ,ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע ,ייהנו הרוכשים מהנחות ו /או ממגוון
ההטבות כמפורט בתקנון זה או בפרסומים השונים (ועד גמר המלאי ועד סיום תוקף המבצע
המוקדם מבניהם).

.3

למי מיועד המבצע
כלל הרוכשים ברשת חנויות בזק .וגם באתר בזקסטור

.4

נקודות המכירה
 .4.1מכירת המוצרים תהא ברשת חנויות בזקסטור ברחבי הארץ ,באתר בזקסטור
(בכתובת ( ,)www.bstore.bezeq.co.ilלהלן" :רשת חנויות בזק").
 .4.2הרכישה באתר בזקסטור הינה גם בכפוף לתנאי האתר.

.5

תנאי המבצעים
 .5.1לקוח אשר ירכוש את אחד מהמוצרים המופיעים בנספחים ,תחת עמודת "תיאור
מוצר" ,ייהנה ממחיר מוזל ו/או הטבה ,כמפורט בעמודה "מהות ההטבה"
 .5.2בנספחים לתקנון זה יפורטו המוצרים המשתתפים בכל מבצע בהתאמה.
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 .5.3בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצעים לפי
שיקול דעתה בכל עת ,לרבות עקב העלאת המע"מ.
 .5.4מלאי מינימלי של המוצרים המשתתפים במבצעים הינו  500יחידות ,בכפוף
להימצאות המלאי באתר ו/או בחנויות.
 .5.5המחירים כוללים מע"מ ,למעט במקום בו צוין אחרת.
 .5.6ההטבות ימסרו במעמד הרכישה ,למעט ברכישה באתר בזקסטור ,אשר
תמסרנה במעמד אספקת המוצר.

.6

אופן התשלום
.6.1

מכירת המוצרים ברשת חנויות בזק במסגרת המבצעים תתבצע באחת מהדרכים
המפורטות להלן:

.6.1.1

באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד או במספר תשלומים ללא ריבית ,בהתאם
למדינות אתר בזקסטור רשת חנויות בזק למעט במקרים שצוין במפורש אחרת

.6.1.2

בחיוב באמצעות חשבון הטלפון (בהתאם לנוהלי חיוב באמצעות חשבון הטלפון
הקיימים בבזק .

.6.1.3

תשלום במזומן עבור המוצרים המשתתפים במבצעים ,יתאפשר אך ורק בקופת
חנויות בזק בה מתבצעת הרכישה למעט בחנויות בזק שבהן אין קופות( .בזק רשאית
לשנות את רשימת החנויות בכל עת ועל פי שיקול דעתה).

.6.2

לא יתקבלו תשלומים באמצעות צ'קים ולא ניתן לבצע תשלום עבור הרכישה בבנק
הדואר או בכל קופה אחרת.

.6.3

תשלומים באמצעות חיוב חשבון הטלפון יהיו אפשריים בהתמלא כל התנאים הבאים
במצטבר:
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.6.3.1

הלקוח הינו המנוי הרשום של קו הטלפון שאת חשבונו מבקשים לחייב.

.6.3.2

הלקוח זיהה עצמו באמצעות תעודה מזהה לשביעות רצונה של בזק.

.6.3.3

חשבון המנוי פעיל ומשולם כסדרו לתקופה של לפחות ( 6שישה) חודשים הקודמים
למועד הרכישה.

.6.3.4

חשבון הטלפון של המנוי משולם בהוראת קבע או בהסדר מוסדות.

.6.3.5

ללקוח אין חובות לחברת בזק

.6.3.6

בכפוף לתנאי האשראי בחשבון.

.6.4

.7

.8

במקרה של רכישה שלא במזומן ,עבור אישיות משפטית שאינה אדם (כגון תאגיד) ,על
רוכש המוצר להציג אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה המאפשרת ביצוע רכישת ציוד
התקשורת.

שירות תיקונים
.7.1

חברת בזק אינה נותנת שירות תיקונים למוצרי הספקים הנמכרים ברשת חנויות בזק
ובאתר בזקסטור ,ו/או המסופקים על ידי הספקים ,מלבד החזרות/החלפות תוך 14
(ארבע עשרה) ימים מיום הרכישה למוצרים שסופקו ברשת חנויות בזק כמפורט להלן.

.7.2

לקוח אשר מבקש שירות בקשר למוצר שרכש יופנה אל מעבדות ונקודות השירות של כל
ספק .יובהר בזאת כי האחריות למוצר או למתן השירות מוטלות על ספקי המוצרים.

החלפת מוצר תקול
.8.1

במקרה שסופק ללקוח ברשת חנויות בזק מוצר תקול ,יינתן ללקוח מוצר חדש הזהה
למוצר המוחזר בלבד ,זאת לאחר שההחלפה אושרה על ידי הספק ,כנגד הצגת טופס
מכירה/חשבונית עסקה ובכפוף לזמינותו במלאי .בכל מקרה מובהר כי לא ניתן להחליף
מוצר בסוג מוצר שונה גם אם המוצרים הם של אותו ספק.

.8.2

לא תתאפשר החלפת מוצרים שנגרם להם נזק הנראה לעין ו/או שהושבו ללא אריזתם
המקורית.
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.8.3

.9

לקוח יוכל להחזיר מוצר תקול שנרכש במסגרת המבצע ולקבל בתמורה את התשלום
ששולם בגינו (באם אכן שולם בפועל) ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף
 9לתקנון .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות הקבועות בסעיפים  9.2ו  9.3להלן.

החזרת מוצרים
.9.1

ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצעים האמור ולקבל בתמורה את התשלום
ששולם בגינו (באם אכן שולם בפועל) ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

.9.1.1

ביטול העסקה בוצע בכתב (באמצעות חתימה על טופס "החזר מוצר" של בזק באחת
מחנויות הבזק) ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן .

.9.1.2

מועד החזרת המוצר (ביטול העסקה) אינו עולה על  14ימים מיום הרכישה.

.9.1.3

המוצר מוחזר בשלמות ,כשכל חלקי המוצר מוחזרים שלמים ותקינים ושלא נעשה
בו שימוש .החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית
שימוש בו .ולגבי הסמארטפונים – בנוסף  -שלא בוצעה אקטיבציה במכשיר.

.9.1.4

לא נגרם למוצר ולחלקיו השונים כל נזק ,לרבות נזק הנראה לעין ונזק שאינו נראה
לעין.

.9.1.5

מולא טופס החזר ציוד לכל מוצר בנפרד.

.9.1.6

במוצרים שבגין רכישתם ניתן שי ,יוחזר השי ובלבד שאלו יוחזרו בשלמותם.

.9.1.7

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות האמור בסעיפים  9.2ו  9.3שלהלן.

.9.2

החזרת מוצר על פי האמור בסעיף זה ,תהיה כרוכה בתשלום כמפורט להלן:

.9.2.1

במקרים של ביטול 'עסקת רכישה' של מוצר שנרכש ברשת חנויות בזק או באיזה
מערוצי המכירה של בזק ,לרבות עסקה רגילה "ועסקת מכר מרחוק" (למעט "עסקת
רוכלות") ,יחויב הלקוח בתשלום בגין 'דמי ביטול העסקה' בסכום בשיעור של 5%
ממחיר המוצר או  ₪ 100לפי הנמוך מבניהם.
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.9.2.2

.9.3
.10

במקרים בהם הוחזר מוצר מבלי שהוחזר השי שהוענק ללקוח במסגרת רכישתו.
יחויב הלקוח בשווי השי אשר ייגבה באמצעות חשבון הטלפון או בכל דרך אחרת
שבזק תמצא לנכון.

החלפת מוצרים שאינם תקולים דינה כהחזרת מוצרים.

אחריות
 .10.1האחריות הבלעדית למוצרים שיירכשו ו/או יסופקו ,ולהטבות הניתנות בעת הרכישה,
במסגרת המבצעים ,הינה של ספק אותו מוצר בלבד ,לרבות לעניין תיאורו ,תכונותיו,
תקינותו ואספקתו.
 .10.2בזק ,בכל מקרה ,לא תהא אחראית באופן כלשהו ,לטיב ו/או לאיכות המוצר שיירכש
ו/או יסופק במסגרת המבצעים.

.11

הוראות כלליות
 .11.1לבזק הזכות לשנות את תנאי המבצעים או להפסיקם בכל עת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות
שנוצרו קודם לשינוי.
 .11.2המבצעים הנם עד גמר המלאי ,בזק אינה אחראית להמצאות של מוצר כלשהו ו/או
להטבה הניתנת בגין רכישתו במלאי בכל עת בתקופת המבצעים ,האחריות לכך הנה של
ספקי המוצרים בלבד.
 .11.3חלוקת הטבות ללקוחות במסגרת המבצעים ותנאיהם (במידה וקיימים כאלה) תעשה
עד גמר המלאי או עד סיום המבצעים המוקדם מבניהם.
 .11.4החיוב בחשבון הטלפון בגין מוצר שיירכש יהא דו חודשי והוא כולל חיוב עבור שני
חודשים.
 .11.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצעים ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 .11.6אין במבצעים משום המלצה מצד בזק לגבי איכות המוצרים ,ההטבות וטיבם.
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 .11.7אין כפל מבצעים

נספח מוצרים
שם המוצר

מחיר צרכן
לפני הנחה

מחיר צרכן
לאחר הנחה

מהות ההטבה

כרטיס UA C10 MICRO 80S 32G UHS1
כרטיס U C10 MICRO+ 100S 64G UHS1
כרטיס UA C10 MICRO 80S 64G UHS1
רמקול קריוקי נייד DOME DM-2005
שחור  LEXUS HS-270 OVER EAR BTאוזניות
 LEXUS HS-420קשת צוואר  BTאוזניות ספורט
מקלדת גיימרים מוארת MARVO-K616
כרטיס U C10 MICRO+100S 128G UHS1
צמיד חכם  XIAOMI Mi Smart Band 4Cשחור
 XIAOMI Redmi 18W 20000mAhסוללת טעינה
שקע/שעון שבת חכם Switcher Smart Plug
 XIAOMI Mi TWS Earbuds Basic Sאוזניות
 Mi Home Security Cam 360° WIFIמצלמת
 JBL T450BTאוזניות קשת אלחוטי
בידורית  "8עם מיקרופון אל  PA ZX-80שחור
ערכת גיימינג מקצועית MARVO-CM-370/375
סטרימר Xiaomi Mi TV Stick
מתג חכם לדוד Switcher V2
אוזניות MI True Wireless Earphones LITE
מתג חכם לדוד Switcher Touch V3
 JBL ENDURSPRINT BTאוזניות ספורט
' PA RDW-75טעינה אל  BTמערכת סטריאו
 Switcher miniמתג חכם לדוד חשמל
סטרימר XIAOMI Mi Box S
ערכת גיימינג בעיצוב צבאי MARVO CM669
ש  DOME DM-125בידורית +"12מיק' אלחוטי
ערכת גיימינג בעיצוב צבאי MARVO CM669
טלפון משולב אלחוטי+שולחני MOTOROLA C4201
שחור  JBL TUNE 120 TRUE WIRELESSאוזניות
לבן  JBL TUNE 120 TRUE WIRELESSאוזניות
 SANSUI STAR8710טלפון סלולרי קלפה
 Mi True Wireless Earphones 2Sאוזניות
 JBL E55BTאוזניות קשת אלחוטי
אוזניות  JBL Tune 220 TRUE WIRLESS BTשחור
אוזניות  JBL Tune 220 TRUE WIRLESS BTלבן
 XIAOMI Mi Air Purifier 2Cמטהר אוויר חכם
" DOME DM-2012/3012בידורית 12
אוזניות Jabra Elite 65t True Wireless
כיסוי Smart folio iPad Pro 11" 2nd Gen
 JBL ENDURDIVE BT BNLאוזניות שחייה
טלפון אל' 2 +שלוחות PANASONIC KX-TG6813
כיסוי Smart folio iPad Pro 12.9" 4th Gen
"SAMSUNG Galaxy Tab T290 8
אוזניות  Jabra Elite75t Titanium BTשחור
' JBL ENDURANCE PEAKאוזניות ספורט אל
 iAirPods with Charging Caseאוזניות
עט )Apple Pencil (2nd Generation

₪ 69.00
₪ 89.00
₪ 119.00
₪ 69.00
₪ 89.00
₪ 89.00
₪ 79.00
₪ 189.00
₪ 119.00
₪ 189.00
₪ 119.00
₪ 149.00
₪ 169.00
₪ 229.00
₪ 199.00
₪ 219.00
₪ 199.00
₪ 229.00
₪ 249.00
₪ 249.00
₪ 259.00
₪ 279.00
₪ 259.00
₪ 285.00
₪ 279.00
₪ 299.00
₪ 279.00
₪ 329.00
₪ 369.00
₪ 369.00
₪ 349.00
₪ 379.00
₪ 623.00
₪ 449.00
₪ 449.00
₪ 499.00
₪ 549.00
₪ 449.90
₪ 449.00
₪ 499.00
₪ 549.00
₪ 549.00
₪ 699.00
₪ 669.00
₪ 679.00
₪ 631.00
₪ 679.00

₪ 29.00
₪ 39.00
₪ 39.00
₪ 49.00
₪ 69.00
₪ 69.00
₪ 69.00
₪ 69.00
₪ 89.00
₪ 99.00
₪ 101.15
₪ 129.00
₪ 159.00
₪ 169.00
₪ 169.00
₪ 179.00
₪ 185.00
₪ 194.65
₪ 199.00
₪ 211.65
₪ 221.37
₪ 229.00
₪ 239.00
₪ 249.00
₪ 249.00
₪ 249.00
₪ 249.00
₪ 259.90
₪ 295.00
₪ 295.00
₪ 319.00
₪ 349.00
₪ 349.00
₪ 359.00
₪ 359.00
₪ 399.00
₪ 399.00
₪ 399.90
₪ 426.00
₪ 426.50
₪ 440.00
₪ 521.00
₪ 549.00
₪ 559.90
₪ 580.34
₪ 599.00
₪ 645.00

 58%הנחה
 56%הנחה
 67%הנחה
 29%הנחה
 22%הנחה
 22%הנחה
 13%הנחה
 63%הנחה
 25%הנחה
 48%הנחה
 15%הנחה
 13%הנחה
 6%הנחה
 26%הנחה
 15%הנחה
 18%הנחה
 7%הנחה
 15%הנחה
 20%הנחה
 15%הנחה
 15%הנחה
 18%הנחה
 8%הנחה
 13%הנחה
 11%הנחה
 17%הנחה
 11%הנחה
 21%הנחה
 20%הנחה
 20%הנחה
 9%הנחה
 8%הנחה
 44%הנחה
 20%הנחה
 20%הנחה
 20%הנחה
 27%הנחה
 11%הנחה
 5%הנחה
 15%הנחה
 20%הנחה
 5%הנחה
 21%הנחה
 16%הנחה
 15%הנחה
 5%הנחה
 5%הנחה
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מהות ההטבה
 הנחה30%
 הנחה17%
 הנחה5%
 הנחה18%
 הנחה9%
 הנחה5%
 הנחה14%
 הנחה23%
 הנחה9%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה18%
 הנחה8%
 הנחה12%
 הנחה10%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה26%
 הנחה7%
 הנחה7%
 הנחה14%
 הנחה9%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה11%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה10%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה5%
 הנחה9%
 הנחה20%
" ש129  בשוויSPARKFOX A1  אוזניות גיימינג-מתנה
₪ 59 מתנה ערכת נייר צילום בשווי
₪ 399  וכיסוי אחורי בשוויFIT2 מתנה צמיד ספורט
₪ 149 מתנה מגן מסך בשווי
 מארז רצועות ומגן מסך לשעון חכםR840 299 מתנה בשווי
 מארז רצועות ומגן מסך לשעון חכםR850 299 מתנה בשווי
 מתנה₪ 199 מתנה חצובה בשווי
 מתנה₪ 199 מתנה חצובה בשווי
 מתנה₪ 39  בשוויPV 32GB מתנה כרטיס זיכרון
 מתנה₪ 39  בשוויPV 32GB מתנה כרטיס זיכרון
 מתנה₪ 39  בשוויPV 32GB מתנה כרטיס זיכרון
 מתנה₪ 39  בשוויPV 32GB מתנה כרטיס זיכרון
 מתנה₪ 39  בשוויPV 32GB מתנה כרטיס זיכרון

מחיר צרכן
לאחר הנחה

מחיר צרכן
לפני הנחה

שם המוצר

₪ 699.00
₪ 749.00
₪ 797.05
₪ 799.00
₪ 818.00
₪ 920.00
₪ 949.00
₪ 990.00
₪ 999.00
₪ 999.00
₪ 1,015.00
₪ 1,149.00
₪ 1,199.00
₪ 1,299.00
₪ 1,349.00
₪ 1,429.00
₪ 1,429.00
₪ 1,890.00
₪ 1,999.00
₪ 2,790.00
₪ 2,790.00
₪ 2,990.00
₪ 3,190.00
₪ 3,561.55
₪ 3,561.55
₪ 3,989.05
₪ 3,989.05
₪ 3,990.00
₪ 4,226.55
₪ 4,226.55
₪ 4,290.00
₪ 4,416.55
₪ 4,416.55
₪ 4,749.05
₪ 4,749.05
₪ 4,986.55
₪ 5,190.00
₪ 7,990.00
₪ 135.20

₪ 999.00
₪ 899.00
₪ 839.00
₪ 969.00
₪ 899.00
₪ 969.00
₪ 1,099.00
₪ 1,290.00
₪ 1,099.00
₪ 1,052.00
₪ 1,069.00
₪ 1,399.00
₪ 1,299.00
₪ 1,479.00
₪ 1,499.00
₪ 1,504.00
₪ 1,504.00
₪ 1,990.00
₪ 2,699.00
₪ 2,990.00
₪ 2,990.00
₪ 3,490.00
₪ 3,490.00
₪ 3,749.00
₪ 3,749.00
₪ 4,199.00
₪ 4,199.00
₪ 4,490.00
₪ 4,449.00
₪ 4,449.00
₪ 4,790.00
₪ 4,649.00
₪ 4,649.00
₪ 4,999.00
₪ 4,999.00
₪ 5,249.00
₪ 5,490.00
₪ 8,790.00
₪ 169.00
₪ 1,349.00
₪ 319.00
₪ 2,799.00
₪ 3,499.00
₪ 1,899.00
₪ 1,999.00
₪ 499.00
549 ₪
₪ 259.90
₪ 339.00
₪ 299.00
₪ 499.00
₪ 599.00

XIAOMI Mi Handheld Vacuum Cleaner שואב נטען
 שואב אבקMi Robot Vacuum-Mop Essential
Apple TV 4K 32GB
 רמקול שחורJBL XTREME 2 BLKEU
 טלפון סלולריREALME 6 4GB RAM + 128GB
Smart Keyboard folio iPad Pro 11" 2nd Gen מקלדת
 שואב אבקXIAOMI Mi Robot Vacuum MOP
 מקרן קול עם סאבJBL SB-360
40"  מסךHISENSE SMART TV 40B6000IL
AirPods Pro
Smart Keyboard folio iPad Pro 12.9" 4th Gen מקלדת
 מקרן ניידAcer C202-i WIFI
 טלפון סלולריREALME PRO6 8GB RAM + 128GB
 קיט מערכת אבטחהPROVISION WRM2-KIT02
 שואב אבקMi Robot Vacuum MOP PRO
iPad 10.2" Wi-Fi 32GB Space Grey
iPad 10.2" Wi-Fi 32GB Silver
 מסךHisense Smart TV 4K Ultra HD 55A7300FIL "55
XIAOMI POCO F2 Pro 8+256GB
 מסךHisense Smart TV 4K 65A7300FIL 65
50  "מסךSAMSUNG UE50Q60T
 מסךHisense Smart TV 4K Ultra HD 70A7100FIL "70
55  "מסךSAMSUNG UE55Q60T
iPad Pro 11" Wi‑Fi 128GB Silver
iPad Pro 11" Wi‑Fi 128GB Space Grey
iPad Pro 11" Wi‑Fi 256GB Silver
iPad Pro 11" Wi‑Fi 256GB Space Grey
 מסךHisense Smart TV 4K Ultra HD 75A7100FIL "75
iPad Pro 11" Wi‑Fi + Cellular 128GB Silver
iPad Pro 11" Wi‑Fi + Cell 128GB Space Grey
65  "מסךSAMSUNG UE65Q60T
iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 128GB Silve
iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 128GB Space Grey
iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 256GB Silver
iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 256GB Space Grey
iPad Pro 12.9" Wi‑Fi + Cell 128GB Silver
SAMSUNG UE75TU7000 "75 מסך
75  "מסךSAMSUNG UE75Q60T
BLAUPUNKT BP-1000BK  בעיצוב רטרוBT רדיו
 קונסולהXBOX SERIES S 512GBSSD
 מדפסת פוטוMi Portable Photo Printer
 סלולריGalaxy S20 FE 5G 128GB
 סלולריGalaxy Z FLIP
 שעוןGalaxy Watch3 41mm R850
 שעוןGalaxy Watch3 45mm R840 שחור
 רמקולBT 10"  ניידLX-100 +  'מיקרופונים אלPA
 מיק' אל2 " עם12  'בידוריתDOME DM-2012
 מצלמתIP  ביתית ממונעתPV PT-838 Full HD
 מצלמתIP  מוגנת מיםPV WP-818 FULL HD
 מצלמת דרך דו כיווניתPR-2100CDV Full HD
 מצלמת דרך דו כיווניתPR-2400CDV-W WIFI
 מצלמת דרך דו כיווניתPR-3550CDV-W WI-FI
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