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  קיץ תקנון מבצע 
     2019 ספטמבר –2019  יולי

 תקופת המבצע .1

 .מבניהםאו עד גמר המלאי המוקדם )כולל(. 15.09.19 יהיה בתוקף עד ליוםו 16.07.19 המבצע יחל ביום .2

 מהות המבצע .3

ההטבות מגוון ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע, ייהנו הרוכשים מהנחות או מ אתר בזק סטור ברכישת מוצרים ב

 (.מבניהםכמפורט בתקנון זה )ועד גמר המלאי ועד סיום תוקף המבצע המוקדם 

 למי מיועד המבצע .4

 .אתר בזק סטור רוכשים בכלל ה

 מכירההנקודות  .5

 "(.  האתר,  )להלן: "(www.bstore.bezeq.co.il)בכתובת  באתר בזקסטור תהא מכירת המוצרים  .5.1

 הרכישה באתר  הינה גם בכפוף לתנאי האתר. .5.2

 תנאי המבצע .6

לקוח אשר ירכוש את אחד מהמוצרים המופיעים בטבלה המפורטת להלן, תחת עמודת "תיאור מוצר",  .6.1

 ייהנה ממחיר מוזל או הטבה, כמפורט בעמודה "מהות ההטבה"

 

 

 

 

 

 .הסמארטפונים לגבי פירוט-1 נספח וכן במבצע המשתתפים והספקים המוצרים רשימת להלן .7
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 מק"ט מבצע מוצר תיאור ספק
מחיר צרכן 
 כולל מע"מ

 הטבה 

₪399  131366   ש BROTHER MFCJ491משולבת הז.דיו אל'+דופ'  רשף  

 149בשווי  BTאוזנייה 

₪399  131367   ל BROTHER MFCJ497משולבת הז.דיו אל'+דופ'  רשף  

P2500W   125839  ₪299מדפסת לייזר אלחוטי  רשף  

MFCJ5330   129399  ₪599משולבת הזרקת דיו דופלקס אל'   רשף  

BROTHER  MFC1910W   129398  ₪649משולבת לייזר אל'  רשף  

MFCJ985DW   128525  ₪799דופקלס אלחוטי -משולבת הז.דיו רשף  

Brother MFCL2710DW        130404  ₪889משולבת לייזר אלחוטית   רשף  

BROTHER MFCL3730CDN    131599  ₪1מדפסת משולבת צבע  רשף ,499 

 Bluedio-Hi TWS BT 4247 132389 0אוזניות  רשף

 PV PT-838 Full HD   129436 289ביתית ממונעת  IPמצלמת  פיקוק
 microקבל כרטיס זיכרון 

sd 32giga clas 10  בשווי
45  ₪ 

 PR-2400CDV   130663 499מצלמת וידאו דו כיוונית לרכב  פיקוק

 PV R-838 Full HD    130321 469אלחוטית נסתרת  IPמצלמת  פיקוק

 MICRO SD 32G CLASS 10  4270 131442 0כרטיס זיכרון  פיקוק

 PA   127735 499+ מיקרופונים אל'  LX-100 10נייד " BTרמקול  סיריוס 
קבל מתנה חצובה בשווי 

199 ₪ 
 DOME DM-2012   131952 549מיק' אל'  2" עם 12בידורית  סיריוס 

 PURE ACOUSTICS  3033 127742 0חצובה לרמקולים  סיריוס 

-HPמקשים  4עכבר גיימינג  HTP GP-10LED   131362 579מקרן וידאו  סיריוס 
G100-W  מקשים  4עכבר גיימינג  סיריוסHP-G100-W 3923 131102 0 

 סיריוס 

 HP-M150-Bמקשים  6גיימינג עכבר 
 

3924 

131101  ₪44 .25 

 ₪  59מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 

 HP-G100-Wמקשים  4עכבר גיימינג 
 
 
 
 

131102  ₪89 .25 

 ₪  119מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 

 HP-G200-Bמקשים  6עכבר גיימינג 
 
 

131103  ₪134 .25 

 ₪  179מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 

 HP-KM100מקלדת ועכבר גיימינג  סט קומבו
 

131104  ₪66 .75 

 ₪  89מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 
 HP-GK1100סט מקלדת ועכבר גיימינג +תאורה 

131105  ₪126 .75 
 ₪  169מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 

 HP-H100אוזניות  גיימינג + מיקרופון  
 

131106  ₪74 .25 

 ₪  99מחיר מבצע במקום 

 סיריוס 

 HP-H120אוזניות גיימינג +מיקרופון ותאורה 
 
 
 
 

131107  ₪126 .75 

 ₪  169מחיר מבצע במקום 
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 סיריוס 

 HP-MP2פד לעכבר גיימינג מוגן מים  
 

131108  ₪51 .75 

 ₪  69מחיר מבצע במקום 

₪224  131644 מקצועית ערכת גיימינג MARVO-CM-370 סיריוס   ₪  299מחיר מבצע במקום  25.

₪74  131645 מוארת מקלדת גיימרים MARVO-K616 סיריוס   ₪  99מחיר מבצע במקום  25.

MARVO-M316 D6  131646  ₪59עכבר גיימינג חוטי  סיריוס   ₪  79מחיר מבצע במקום  25.

₪59  131647  אוזניות סטריאו +מיקרופון MARVO-H8321 סיריוס   ₪  79מחיר מבצע במקום  25.

MARVO-M315+G1  131648  ₪81סט עכבר חוטי ומשטח  סיריוס   ₪  109מחיר מבצע במקום  75.

MARVO-G928+G1  131649  ₪119סט עכבר גיימינג ומשטח סיריוס   ₪  159מחיר מבצע במקום  25.

MARVO-M450 LED 131650  ₪74עכבר גיימינג עם תאורת  סיריוס   ₪  99מחיר מבצע במקום  25.

₪96  131651  מ"מ 3.5 אזניות גיימרים MARVO-HG8941 סיריוס   ₪  129מחיר מבצע במקום  75.

₪186  131652 גיימינג מקלדת MARVO Scorpion-KG760 סיריוס   ₪  249מחיר מבצע במקום  75.

₪209  131653 גיימינג מקלדת ועכבר MARVO-KM400L סיריוס   ₪  279מחיר מבצע במקום  25.

₪74  131654  מ"ס 92 פד עכבר גיימרים MARVO-G13-RED סיריוס   ₪  99מחיר מבצע במקום  25.

MARVO-G2 131655  ₪51ס"מ  53פד עכבר גיימרים   סיריוס   ₪  69מחיר מבצע במקום  75.

₪44  131656 בקר אנלוגי MARVO-GT-006  PC סיריוס   ₪  59מחיר מבצע במקום  25.

MARVO-GT-007 PC 131657  ₪74זוג בקרים אנלוגי  סיריוס   ₪  99מחיר מבצע במקום  25.

 סיריוס 
MARVO-AV-01 ₪14  131658 עבור קונסולות מתאם לאוזניות .93 

 19.90מחיר מבצע במקום 
 ₪ 

ניופאן 
 קרט

 ACER Aspire 5 i7-8565U 16GB "15.6מחשב 
FHD   132385 

 ₪4 ,599 

 149קבל מתנה תיק בשווי 
  ₪  

ניופאן 
 קרט

 ACER Aspire 5  i5-8265U 8GB "15.6מחשב 
FHD   132386 

 ₪3 ,200 

ניופאן 
 קרט

 ACER SWIFT 1   N5000 "14 FHDמחשב 
  132387 

 ₪2 ,229 

ניופאן 
 קרט

 ACER SWIFT 3  R5 2500U "15.6 FHDמחשב 
  132388 

 ₪3 ,467 

ניופאן 
 קרט

 Acer NITRO BAGPACKתיק למחשב 
  132409 

 ₪0  

ניופאן 
Canon MX475   125150  ₪199מכשיר משולב  קרט  229מחיר מבצע במקום  

ניופאן 
 JBL BAR STUDIO   131400מקרן קול  קרט

 ₪599  
 ₪ 799מחיר מבצע במקום 

ניופאן 
 קרט

 HARMAN KARDON SB20מקרן קול 
  128781 

 ₪1 ,149 
 ₪ 149אוזניות מתנה בשווי 

Bluedio-Hi TWS BT   132389  ₪0אוזניות  ביקונקט   

JBL E45BT   128897  ₪399אוזניות קשת אלחוטי   מודן   ₪  499במקום  20%הנחה  20.

JBL E55BT   128898  ₪498אוזניות קשת אלחוטי   מודן   623מחיר מבצע במקום  40.

JBL T450   128899  ₪143אוזניות קשת עם מיק   מודן   ₪  179במקום  20%הנחה  20.

JBL T450BT   128900  ₪183אוזניות קשת אלחוטי   מודן    ₪ 229מחיר מבצע במקום  20.

APEX 15,600mAh      131163  ₪279סוללת התנעה לרכב  מודן  ₪ 349במקום  

JBL Charge III   128323  ₪529רמקול נייד אלחוטי  מודן  ₪ 599מחיר מבצע במקום  

JBL XTREME 2 BLKEU   131162  ₪1רמקול שחור  מודן  ₪ 1299מחיר מבצע במקום  099,

RING VIDEO DOORBELL   132364  ₪999 2פעמון לדלת  מודן  

Bluedio-Hi TWS BT   132389  ₪0אוזניות  ביקונקט  ₪ 149אוזניות מתנה בשווי   

Ring Spotlight Cam Battery - WHITE   131344  ₪999 מודן  1199מחיר מבצע במקום  

₪1  130812   שואב אבק רובוטי XIAOMI Mi Robot Vacuum המילטון ,199 
 מתנה₪  49פס מגנטי בשווי 

XIAOMI Mi Robot Vacuum Filter    131147  ₪0פס מגנטי  המילטון  
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 299 131819    אלחוטי טלפון PANASONIC KX-TG6811 ברימאג

 149בשווי  BTקבל אוזנייה 

 299 131824   שולחני PANASONIC KX-TS880 שחור ברימאג

 299 131825   שולחני PANASONIC KX-TS880 לבן ברימאג

 329 131817    טלפון אלחוטי PANASONIC KX-TGK210 לבן  ברימאג

 329 131818    טלפון אלחוטי PANASONIC KX-TGK210 שחור  ברימאג

 349 131823    קווי שולחני דו PANASONIC KX-T2378 ברימאג

 449 131820     אל'+שלוחה טלפון PANASONIC KX-TG6812 ברימאג

שלוחות 2אל'+  טלפון PANASONIC KX-TG6813 ברימאג     131821 549 

 Bluedio-Hi TWS BT   132389 0אוזניות  ביקונקט 

 חדש בבזק  NINTENDO SWITCH GREY        132381 1,499קונסולת משחק  בנדא

קבל מתנה אוזנייה בשווי  WD ELEMENTS PORTABLE USB 3  2T   124993 349 בנדא
 COBY CVE103    131008 0/125/156אוזניות+מיקרופון  בנדא ₪ 39.90

קבל מתנה תושבת מגנט   SL1068  MT8127  "10   125999 399טאבלט  בנדא 
 0 129684   תושבת מגנט לרכב  בנדא  ₪ 69לרכב בשווי 

קנה/קבל כיסוי לטאבלט  SL   132015 299 4ליבות  SL729 16GB" 7טאבלט  בנדא 
 miracase   123416 0שחור  008 7כיסוי  לטבלט " בנדא  ₪ 39.90בשווי 

קבל מתנה סוללה נוספת   499 130658     רחפן DJI TELLO בנדא 
לרחפןסוללה  בנדא ₪ 99לרחפן בשווי    TELLO   131153 0 

 DJIקבל מתנה שלט לרחפן  2,099 130208      לבן  DJI SPARK PROרחפן   בנדא 
SPARK  שלט לרחפן  בנדא ₪ 599בשוויDJI SPARK 0 130435   מתנה 

סוללת טעינה  WD MY CLOUD HOME  3T   130550 749כונן  בנדא
MPB10000xs  סוללת טעינה  בנדא  ₪  99בשוויSmall MPB10000xs    129025 0 

קבל מתנה מצלמת    DECO M5   130287 1,249, דגם MESHבטכנולוגית  WIFIמערכת  בנדא
BOON STATIC CLOUD 

IP   מצלמת    בנדא ₪  169בשוויBOON STATIC CLOUD IP  3317 
130289 

0 

קבל מסך נגלל למקרנים   ViewSonic PA502XP  +SP   131152 1,499מקרן נייד  בנדא 
 299מ בשווי 130X227גודל 

 0 131964 חדש ס"מ 130X227" 100מסך גלילה  בנדא ₪ 

 199 131635   שחור MOTOROLA CD201טלפון אלחוטי בעברית  ביקונקט 

 149בשווי  BTאוזנייה 

 199 131637   לבן MOTOROLA CD201טלפון אלחוטי בעברית  ביקונקט 

 289 131636   שחור MOTOROLA CD202אלחוטי בעברית+שלוחה  ביקונקט 

 289 131638   לבן MOTOROLA CD202אלחוטי בעברית+שלוחה  ביקונקט 

 MOTOROLA C4201   130282 329טלפון משולב אלחוטי+שולחני  ביקונקט 

 Bluedio-Hi TWS BT   132389 0אוזניות  ביקונקט 

 UNIDEN PMR-1207-2    131458 269זוג מכשירי קשר  ביקונקט 
 ₪ 149אוזנייה מתנה בשווי  

 Bluedio-Hi TWS BT   132389 0אוזניות  ביקונקט 

 JABRA Elite 25e BT   130236 299אוזניות  ביקונקט 

 ₪  99בשווי  BTקבל רמקול 
 Jabra Elite 65t True Wireless   130614 649אוזניות  ביקונקט 

 Jabra Elite Sport 4.5   130411 799אוזניות אלחוטיות  ביקונקט 

 ETS-111 AC    131145 0צינור . דגם  Bluetoothרמקול   ביקונקט 

וקבל סלולר ₪  450הוסף   HISENSE 4k smart  H65A6100/6130   130959 3,290" 65מסך  אקזיט
 ש"ח  799הייסנס בשווי 

 H11 Hisense 32GB   132382 450 אקזיט 

  הנחה 20%       להאריך מבצע -כיסויים / מגנים מומדיה  מומדיה

 ₪  999במקום  Galaxy watch active BLACK-R500   132405 899 סאני 
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Galaxy watch active GREEN-R500   132406 899 

Galaxy watch active GOLD-R500   132407 899 

Galaxy watch active SILVER-R500   132408 899 

 Galaxy S10E 128GB BLACK    131939 2199סלולרי  סאני 
 2599מחיר מבצע במקום 

 Galaxy S10E 128GB WHITE   131920 2199סלולרי  סאני 

 שחור  iPhone XS Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה

4236 

132225  ₪199  

 20%הנחה 

₪199  132226 שקוף iPhone XS Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪199  132227 שחור IPHONE XR Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪199  132228 שקוף iIPHONE XR Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪249  132229 שחור  Otterbox  iPhone XS MAX Symmetryכיסוי  מומדיה  

₪249  132230 שקוף iPhone XS MAX Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

 מומדיה
 iPhoneל  Otterbox GRADIENT ENERGYכיסוי 

XS 132231 שקוף 
 ₪199  

 מומדיה
 XS MAXל  Otterbox GRADIENT ENERGYכיסוי 
 132232 שקוף

 ₪249  

 מומדיה
 iPhoneל  Otterbox GRADIENT ENERGYכיסוי 

XR 132233 שקוף 
 ₪199  

₪199  132234 שחור Galaxy S10 Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪199  132235 שקוף Galaxy S10 Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

Galaxy S10 Sym Gradient Ene 132236  ₪199ל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪249  132237 שח Galaxy S10 Plus Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪249  132238 שק Galaxy S10 Plus Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

Galaxy S10 Plus Sym Gradien 132239  ₪249ל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪199  132240 שח Galaxy S10 Lite Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪199  132241 שק Galaxy S10 Lite Symmetryל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

Galaxy S10 Lite Sym Gradien 132242  ₪199ל  Otterboxכיסוי  מומדיה  

₪99  132243 " שחור4.1-4.7אוניברסלי למכשירים  Skechכיסוי  מומדיה  

₪99  132244 שחור 4.8-5.7אוניברסלי למכשירים " Skechכיסוי  מומדיה  

₪119  132245 שקוף iPhone X&XSל  Skech Matrixכיסוי  מומדיה  

₪119  132246 לבן iPhone X&XS Sparkleל  Skechכיסוי  מומדיה  

₪119  132247 שקוף iPhone 7/8 Matrixל  Skechכיסוי  מומדיה  

₪119  132248 שקוף iPhone 7/8 Plus Matrixל  Skechכיסוי  מומדיה  

₪119  132249 שקוף Galaxy note 9ל  Skech Matrixכיסוי  מומדיה  

₪119  132250 שקוף iPhone XS MAXל  Skech Matrixכיסוי  מומדיה  

₪119  132251 שקוף iPhone XS MAX Sparkleל  Skechכיסוי  מומדיה  

₪119  132252 שקוף IPHONE XR-ל Skech Matrixכיסוי  מומדיה  

₪119  132253 שקוף IPHONE XR Matrix Sparkleל Skechכיסוי  מומדיה  

₪179  132254 "7-8לטאבלט  Skechכיסוי אוניברסלי  מומדיה  

₪179  132255 "9-10לטאבלט  Skechכיסוי אוניברסלי  מומדיה  

₪119  132256 שקוף Galaxy S10 Lite MATRIXל  Skechכיסוי  מומדיה  

 מומדיה
 Galaxy S10 Plus MATRIXל Skechכיסוי 

SPARKLE 132257 שקוף 
 ₪119  

₪119  132258 שקוף Galaxy S10 Plus MATRIXל  Skechכיסוי  מומדיה  

 מומדיה
 Galaxy S10 Lite MATRIXל  Skechכיסוי 

SPARKLE 132259 לבן 
 ₪119  
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 מומדיה
 Galaxy S10 MATRIX SPARKLEל  Skechכיסוי 

 132260 לבן
 ₪119  

₪119  132261 שקוף Galaxy S10 MATRIXל  Skechכיסוי  מומדיה  

SAMSUNG A30 132262  ₪119ל  Skechכיסוי שקוף ומגן מסך  מומדיה  

SAMSUNG A50 132263  ₪119ל  Skechכיסוי שקוף ומגן מסך  מומדיה  

SAMSUNG A70 132264  ₪119ל  Skechכיסוי שקוף ומגן מסך  מומדיה  

 

 

 

 

 

     

 

 

לרבות  ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת בזק .7.1

 .עקב העלאת המע"מ

 מצאות המלאי  .ייחידות, בכפוף לה 10,000  מלאי מינימלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו .7.2

 , למעט במקום בו צוין אחרת.המחירים בטבלה כוללים מע"מ .7.3

 

  .במעמד אספקת המוצר    תמסרנה ההטבות   .7.4

 אופן התשלום .8

 במסגרת המבצע תתבצע באחת מהדרכים המפורטות להלן:  אתר מכירת המוצרים ב .8.1

ללא ריבית, בהתאם למדינות רשת חנויות בזק   מספר תשלומיםבאמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד או ב .8.1.1

  למעט במכירת סמארטפונים. , למעט במקרים שצוין במפורש אחרת
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בחיוב באמצעות חשבון הטלפון )בהתאם לנוהלי חיוב באמצעות חשבון הטלפון הקיימים בבזק והמתייחסים  .8.1.2

 שלהלן. 7.4 לציוד ספקי חוץ כמפורט בסעיף  

המשתתפים במבצע, יתאפשר אך ורק בקופת חנויות בזק בה מתבצעת הרכישה  תשלום במזומן עבור המוצרים .8.1.3

 למעט בחנויות בזק שבהן אין קופות. )בזק רשאית לשנות את רשימת החנויות  בכל עת ועל פי שיקול דעתה(.

 לא יתקבלו תשלומים באמצעות צ'קים ולא ניתן לבצע תשלום עבור הרכישה בבנק הדואר או בכל קופה אחרת. .8.2

הינו בכרטיס אשראי / מזומן בלבד ולא יתאפשר באמצעות , טאבלטים תשלום בגין מסכי טלוויזיה, מחשבים ניידים .8.3

 חשבון הטלפון.

 כל התנאים הבאים במצטבר: בהתמלאתשלומים באמצעות חיוב חשבון הטלפון יהיו אפשריים  .8.4

 הלקוח הינו המנוי הרשום של קו הטלפון שאת חשבונו מבקשים לחייב. .8.4.1

 ח זיהה עצמו באמצעות תעודה מזהה לשביעות רצונה של בזק.הלקו .8.4.2

 )שישה( חודשים הקודמים למועד הרכישה. 6חשבון המנוי פעיל ומשולם כסדרו לתקופה של לפחות  .8.4.3

 חשבון הטלפון של המנוי  משולם בהוראת קבע או בהסדר מוסדות.  .8.4.4

  ללקוח אין חובות לחברת בזק .8.4.5

 בכפוף לתנאי האשראי בחשבון. .8.4.6

ל רכישה שלא במזומן, עבור אישיות משפטית שאינה אדם )כגון תאגיד(,  על רוכש המוצר להציג אישור במקרה ש .8.5

 עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה המאפשרת ביצוע רכישת ציוד התקשורת.

 שירות תיקונים .9

ידי מסופקים על החברת בזק אינה נותנת שירות תיקונים למוצרי הספקים הנמכרים ברשת חנויות בזק, ו/או  .9.1

)ארבע עשרה( ימים מיום הרכישה למוצרים שסופקו ברשת חנויות בזק  14הספקים, מלבד החזרות/החלפות תוך 

 כמפורט להלן.

לקוח אשר מבקש שירות בקשר למוצר שרכש יופנה אל מעבדות ונקודות השירות של כל ספק. יובהר בזאת כי  .9.2

 האחריות למוצר או למתן השירות מוטלות על ספקי המוצרים.

 החלפת מוצר תקול .10
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במקרה שסופק ללקוח ברשת חנויות בזק מוצר תקול, יינתן ללקוח מוצר חדש הזהה למוצר המוחזר בלבד, זאת  .10.1

לאחר שההחלפה אושרה על ידי הספק, כנגד הצגת טופס מכירה/חשבונית עסקה ובכפוף לזמינותו במלאי. בכל מקרה 

 ם המוצרים הם של אותו ספק.מובהר כי לא ניתן להחליף מוצר בסוג מוצר שונה גם א

 לא תתאפשר החלפת  מוצרים שנגרם להם נזק הנראה לעין ו/או שהושבו ללא אריזתם המקורית. .10.2

לקוח יוכל להחזיר מוצר תקול שנרכש במסגרת המבצע ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )באם אכן שולם  .10.3

לתקנון. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע   11.1.110.1 -בסעיפים  בפועל( ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים 

 להלן.  10.3ו  10.2 מהוראות הקבועות  בסעיפים

 החזרת מוצרים .11

ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )באם אכן שולם ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור  .11.1

 בפועל(  ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

ביטול העסקה בוצע בכתב )באמצעות חתימה על טופס "החזר מוצר" של בזק באחת מחנויות הבזק( ובהתאם  .11.1.1

 להוראות חוק הגנת הצרכן .

 ימים מיום הרכישה. 14מועד החזרת המוצר )ביטול העסקה( אינו עולה על  .11.1.2

המוצר מוחזר בשלמות, כשכל חלקי המוצר מוחזרים שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר  .11.1.3

שלא בוצעה  -בנוסף  –סמארטפונים ולגבי ה  באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.

 .מכשירבאקטיבציה 

 לרבות נזק הנראה לעין ונזק שאינו נראה לעין. לא נגרם למוצר ולחלקיו השונים כל נזק, .11.1.4

 מולא טופס החזר ציוד לכל מוצר בנפרד. .11.1.5

 במוצרים שבגין רכישתם ניתן שי, יוחזר השי ובלבד שאלו יוחזרו בשלמותם. .11.1.6

 שלהלן.  11.31ו   11.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות האמור בסעיפים .11.1.7

 החזרת מוצר על פי האמור בסעיף זה, תהיה כרוכה בתשלום כמפורט להלן: .11.2

במקרים של ביטול 'עסקת רכישה' של  מוצר שנרכש ברשת חנויות בזק  או באיזה מערוצי המכירה של בזק,  .11.2.1

ר  מרחוק" )למעט "עסקת רוכלות"(, יחויב הלקוח בתשלום בגין 'דמי ביטול לרבות עסקה רגילה "ועסקת מכ

 .מבניהםלפי הנמוך ₪   100ממחיר המוצר או   5%העסקה' בסכום בשיעור של 



 

    

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 

- 9- 

יחויב הלקוח בשווי השי אשר  .במקרים בהם הוחזר מוצר מבלי שהוחזר השי שהוענק ללקוח במסגרת רכישתו .11.2.2

 בכל דרך אחרת שבזק תמצא לנכון.באמצעות חשבון הטלפון או  הייגב

 תקולים דינה כהחזרת מוצרים. שאינםהחלפת מוצרים  .11.3

 אחריות .12

במסגרת מבצע זה, הינה של  ולהטבות הניתנות בעת הרכישה,האחריות הבלעדית למוצרים שיירכשו ו/או יסופקו,  .12.1

 ספק אותו מוצר בלבד, לרבות לעניין תיאורו, תכונותיו, תקינותו ואספקתו. 

ל מקרה, לא תהא אחראית באופן כלשהו, לטיב ו/או לאיכות המוצר  שיירכש ו/או יסופק במסגרת מבצע בזק, בכ .12.2

 זה.

 הוראות כלליות .13

לבזק הזכות לשנות את תנאי המבצע או  להפסיקו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש  .13.1

 קודם לשינוי.וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו 

במלאי ו/או להטבה הניתנת בגין רכישתו המבצע הנו עד גמר המלאי, בזק אינה אחראית להמצאות של מוצר כלשהו  .13.2

 בכל עת בתקופת המבצע, האחריות לכך הנה של ספקי המוצרים בלבד.

סיום המבצע חלוקת הטבות ללקוחות במסגרת המבצע ותנאיו )במידה וקיימים כאלה( תעשה עד גמר המלאי או עד  .13.3

 המוקדם מבניהם.

 החיוב בחשבון הטלפון בגין מוצר שיירכש יהא דו חודשי והוא כולל חיוב עבור שני חודשים. .13.4

  10.07.19-מחירי המחירון של המוצרים המשתתפים במבצע הינם על פי מחירון בזק נכון לתאריך ה .13.5

ים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומ .13.6

 .הוראות התקנון לכל דבר ועניין

 אין במבצע זה משום המלצה מצד בזק לגבי איכות המוצרים, ההטבות וטיבם. .13.7

 אין כפל מבצעים .13.8

 , תנאי תשלום סמארטפונים מגוון ה -1נספח  .14
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 מגוון סמארטפונים ותנאי תשלום -1נספח מס 

בהתאם למלאי בחנות / הטבות משתנות עד גמר המלאי והמצאי הקיים בחנות . הטבה אחת למוצר.  מגוון הסמארטפונים

 10.07.19המחירים נכונים לתאריך 

 

 תנאי תשלום דגם 
מחיר צרכן 

 בזק
 ריבית תשלומים

   Galaxy S10E 128GBסלולרי 

 23% 36 2990 תשלומים 13-36מזומן/ שובר הטבה/ זיכוי/ הו"ק  

 15% 36 2699 תשלומים/ שובר הטבה/ זיכוי 13-36כ"א 

 48% 12 2699 תשלומים/ שובר הטבה/ זיכוי 1-12  הו"ק

     2199 תשלומים 1-12מזומן/ שובר הטבה/ זיכוי/ כ"א  

  Galaxy S10 128GBסלולרי 

 14% 36 3999 תשלומים 13-36מזומן/ שובר הטבה/ זיכוי/ הו"ק  

 8% 36 3699 תשלומים/ שובר הטבה/ זיכוי 13-36כ"א 

 21% 12 3660 תשלומים/ שובר הטבה/ זיכוי 1-12  הו"ק

     3299 תשלומים 1-12מזומן/ שובר הטבה/ זיכוי/ כ"א  

 frontier Gear S3אפור  R760שעון 

 36% 36 1399 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 29% 36 1299 תש' כ.אשראי 36שובר הטבה / זיכוי/  

 105% 12 1299 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12עד  הו"ק

     899 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

XIAOMI Mi Robot Vacuum  שואב אבק
 רובוטי

 19% 36 1549 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 16% 36 1499 תש' כ.אשראי 36שובר הטבה / זיכוי/  

 43% 12 1449 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12עד  הו"ק

     1199 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

Galaxy A80 128GB סלולרי 

 19% 36 3299 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 9% 36 2899 תש' כ.אשראי 36שובר הטבה / זיכוי/  
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 27% 12 2899 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12עד  הו"ק

     2549 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 Galaxy watch active R500שעון חכם 

 22% 36 1199 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 14% 36 1099 תש' כ.אשראי 36שובר הטבה / זיכוי/  

 47% 12 1099 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12עד  הו"ק

     899 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 ACER Aspire 5 i7-8565U 16GBמחשב 
"15.6 FHD 

 6% 36 4999 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 24הו"ק עד 

     4599 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 24מזומן/ 

 ACER Aspire 5  i5-8265U 8GBמחשב 
"15.6 FHD 

 6% 36 3499 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 24הו"ק עד 

     3200 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 24מזומן/ 

 ACER SWIFT 1   N5000 "14מחשב 
FHD 

 6% 36 2449 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 24הו"ק עד 

     2229 כ.אשראי /שובר הטבה / זיכויתש'  24מזומן/ 

 ACER SWIFT 3  R5 2500U "15.6מחשב 
FHD 

 6% 36 3799 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 24הו"ק עד 

     3467 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 24מזומן/ 

 NINTENDO SWITCHקונסולת משחק 
GREY 

 10% 36 1613 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 24הו"ק עד 

     1399 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

   HISENSE  smart  32n2170" 32מסך 

 15% 36 984 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 15% 12 861 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12הו"ק עד 

     799 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

HISENSE  SMART 43n2170  43מסך  

 15% 36 1538 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 15% 12 1346 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12הו"ק עד 

     1249 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 HISENSE  4K SMART TV 43מסך 
43a6500 

 15% 36 1907 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

 15% 12 1669 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי 12הו"ק עד 

     1549 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

  HISENSE 4k smart" 65מסך 
H65A6100/6130 

 10% 36 3790 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36עד  הו"ק

     3290 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 HISENSE 4k smart" 58מסך 
H58A6100IL 

 32% 36 2900 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

     1940 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

  HISENSE 4k smart 50מסך "
H50A6100/6130        

 10% 36 2199 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

     1899 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 HISENSE 4k smart" 75מסך 
H75A6500IL 

 8% 36 7290 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

     6480 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

 HISENSE ULED 4K SMART" 50מסך 
TV H50U7AIL132196 

 10% 36 3099 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36הו"ק עד 

     2690 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 

HISENSE 4K SMART TVH55A6100IL 
55מסך   

 11% 36 2499 תשלומים/ שובר הטבה / זיכוי / מזומן 36עד  הו"ק

     2149 תש' כ.אשראי /שובר הטבה / זיכוי 12מזומן/ 
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