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      2020יוני חודש  יתקנון מבצע
 יםתקופת המבצע .1

לתאריכים כפי שיפורטו בפרסומים השונים, כל מבצע בהתאמה, בתוקף עד  ויהיו 2020יוני יערכו במהלך חודש  ים המבצע

 .מבניהםאו עד גמר המלאי המוקדם 

 מהות המבצע .2

)להלן:  סטורבזק חנויות רשתוב"( האתר)להלן:" /https://bstore.bezeq.co.ilאתר בזקסטור בכתובת ברכישת מוצרים ב

ההטבות כמפורט מגוון או מו/ ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע, ייהנו הרוכשים מהנחות  ,"(רשת חנויות בזק"

 (.מבניהם)ועד גמר המלאי ועד סיום תוקף המבצע המוקדם או בפרסומים השונים בתקנון זה 

 למי מיועד המבצע .3

  באתר בזקסטור וגם  .רוכשים ברשת חנויות בזקכלל ה

 מכירההנקודות  .4

 . באתרו ברחבי הארץ סטורברשת חנויות בזקתהא מכירת המוצרים  .4.1

 בכפוף לתנאי האתר. הרכישה באתר בזקסטור הינה גם .4.2

 יםתנאי המבצע .5

, תחת עמודת "תיאור מוצר", ייהנה ממחיר בנספחיםלקוח אשר ירכוש את אחד מהמוצרים המופיעים  .5.1

 או הטבה, כמפורט בעמודה "מהות ההטבה"ו/מוזל 

 בנספחים לתקנון זה יפורטו המוצרים המשתתפים בכל מבצע בהתאמה.  .5.2

 ,לפי שיקול דעתה בכל עת יםשומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצע בזק .5.3

 .לרבות עקב העלאת המע"מ

ו/או  באתרמצאות המלאי ייחידות, בכפוף לה  500  הינו יםמלאי מינימלי של המוצרים המשתתפים במבצע .5.4

 בחנויות.

 , למעט במקום בו צוין אחרת.המחירים כוללים מע"מ .5.5

https://bstore.bezeq.co.il/
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במעמד אספקת   מסרנהיתרכישה, למעט ברכישה  באתר בזקסטור, אשר ההטבות ימסרו  במעמד ה  .5.6

  .המוצר

 אופן התשלום .6

 תתבצע באחת מהדרכים המפורטות להלן:  יםמכירת המוצרים ברשת חנויות בזק במסגרת המבצע .6.1

רשת  בזקסטור אתרמספר תשלומים ללא ריבית, בהתאם למדינות באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד או ב .6.1.1

  חנויות בזק  למעט במקרים שצוין במפורש אחרת

 .(בחיוב באמצעות חשבון הטלפון )בהתאם לנוהלי חיוב באמצעות חשבון הטלפון הקיימים בבזק  .6.1.2

, יתאפשר אך ורק בקופת חנויות בזק בה מתבצעת הרכישה יםתשלום במזומן עבור המוצרים המשתתפים במבצע .6.1.3

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

 לא יתקבלו תשלומים באמצעות צ'קים ולא ניתן לבצע תשלום עבור הרכישה בבנק הדואר או בכל קופה אחרת. .6.2

 כל התנאים הבאים במצטבר: בהתמלאתשלומים באמצעות חיוב חשבון הטלפון יהיו אפשריים  .6.3

 י הרשום של קו הטלפון שאת חשבונו מבקשים לחייב.הלקוח הינו המנו .6.3.1

 הלקוח זיהה עצמו באמצעות תעודה מזהה לשביעות רצונה של בזק. .6.3.2

 )שישה( חודשים הקודמים למועד הרכישה. 6חשבון המנוי פעיל ומשולם כסדרו לתקופה של לפחות  .6.3.3

 חשבון הטלפון של המנוי  משולם בהוראת קבע או בהסדר מוסדות.  .6.3.4

  חובות לחברת בזקללקוח אין  .6.3.5

  בכפוף לתנאי האשראי בחשבון. .6.3.6

במקרה של רכישה שלא במזומן, עבור אישיות משפטית שאינה אדם )כגון תאגיד(,  על רוכש המוצר להציג אישור  .6.4

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

 שירות תיקונים .7

, ו/או בזקסטור ובאתר הספקים הנמכרים ברשת חנויות בזק חברת בזק אינה נותנת שירות תיקונים למוצרי .7.1

)ארבע עשרה( ימים מיום הרכישה למוצרים שסופקו  14מסופקים על ידי הספקים, מלבד החזרות/החלפות תוך ה

  ברשת חנויות בזק כמפורט להלן.
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בהר בזאת כי לקוח אשר מבקש שירות בקשר למוצר שרכש יופנה אל מעבדות ונקודות השירות של כל ספק. יו .7.2

 האחריות למוצר או למתן השירות מוטלות על ספקי המוצרים.

 החלפת מוצר תקול .8

במקרה שסופק ללקוח ברשת חנויות בזק מוצר תקול, יינתן ללקוח מוצר חדש הזהה למוצר המוחזר בלבד, זאת  .8.1

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

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

 לא תתאפשר החלפת  מוצרים שנגרם להם נזק הנראה לעין ו/או שהושבו ללא אריזתם המקורית. .8.2

ם אכן שולם לקוח יוכל להחזיר מוצר תקול שנרכש במסגרת המבצע ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )בא .8.3

לתקנון. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות  9  ףבסעיבפועל( ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים 

 להלן.  9.3ו  9.2 הקבועות  בסעיפים

 

 החזרת מוצרים .9

האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )באם אכן  יםניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע .9.1

 שולם בפועל(  ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

ביטול העסקה בוצע בכתב )באמצעות חתימה על טופס "החזר מוצר" של בזק באחת מחנויות הבזק( ובהתאם  .9.1.1

 להוראות חוק הגנת הצרכן .

 ימים מיום הרכישה. 14ולה על מועד החזרת המוצר )ביטול העסקה( אינו ע .9.1.2

המוצר מוחזר בשלמות, כשכל חלקי המוצר מוחזרים שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר  .9.1.3

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

  .מכשירבאקטיבציה 

 כל נזק, לרבות נזק הנראה לעין ונזק שאינו נראה לעין. לא נגרם למוצר ולחלקיו השונים .9.1.4

 מולא טופס החזר ציוד לכל מוצר בנפרד. .9.1.5

 במוצרים שבגין רכישתם ניתן שי, יוחזר השי ובלבד שאלו יוחזרו בשלמותם. .9.1.6

 שלהלן.  9.3ו    9.2בסעיפים  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות האמור .9.1.7
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 זה, תהיה כרוכה בתשלום כמפורט להלן:החזרת מוצר על פי האמור בסעיף  .9.2

במקרים של ביטול 'עסקת רכישה' של  מוצר שנרכש ברשת חנויות בזק  או באיזה מערוצי המכירה של בזק,  .9.2.1

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

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

יחויב הלקוח בשווי השי אשר  .במקרים בהם הוחזר מוצר מבלי שהוחזר השי שהוענק ללקוח במסגרת רכישתו .9.2.2

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

 תקולים דינה כהחזרת מוצרים. שאינםהחלפת מוצרים  .9.3

 אחריות .10

, הינה של המבצעיםבמסגרת  ולהטבות הניתנות בעת הרכישה,האחריות הבלעדית למוצרים שיירכשו ו/או יסופקו,  .10.1

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

 המבצעים. בזק, בכל מקרה, לא תהא אחראית באופן כלשהו, לטיב ו/או לאיכות המוצר  שיירכש ו/או יסופק במסגרת .10.2

 הוראות כלליות .11

בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש  םאו  להפסיק יםלבזק הזכות לשנות את תנאי המבצע .11.1

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

להטבה הניתנת בגין רכישתו  ו/אוגמר המלאי, בזק אינה אחראית להמצאות של מוצר כלשהו  עד הנם יםהמבצע .11.2

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

)במידה וקיימים כאלה( תעשה עד גמר המלאי או עד סיום  הםותנאי יםחלוקת הטבות ללקוחות במסגרת המבצע .11.3

 המוקדם מבניהם. יםהמבצע

 שי והוא כולל חיוב עבור שני חודשים.החיוב בחשבון הטלפון בגין מוצר שיירכש יהא דו חוד .11.4

, יםבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע .11.5

 .תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין

 משום המלצה מצד בזק לגבי איכות המוצרים, ההטבות וטיבם. יםאין במבצע .11.6

 אין כפל מבצעים .11.7
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 מוצרים נספח 

 

 

 

 

שם המוצר
מחיר צרכן 

לפני הנחה

מחיר צרכן 

לאחר הנחה
מהות ההטבה 

21% הנחה    549.00₪    699.00₪אוזניות Galaxy BUDS+ BT לבן

Jabra Elite 65t True Wireless 10% הנחה    449.00₪    499.00₪אוזניות

JBL E55BT  43% הנחה    349.00₪    623.00₪אוזניות קשת אלחוטי

הנחה 20%    559.00₪    699.00₪אוזניות Galaxy BUDS+ BT לבן

iAirPods with Charging Case 5% הנחה     617.50₪    650.00₪אוזניות

AirPods Pro1,070.00₪ 1,016.50₪   5% הנחה

 IN EAR  JBL T110/T100A ללא מע"מ       58.97₪      69.00₪אוזניות

JBL T450BT  ללא מע"מ     195.80₪    229.00₪אוזניות קשת אלחוטי

  JBL ENDURDIVE BT BNL ללא מע"מ     426.50₪    499.00₪ אוזניות שחייה

JBL ENDURSPRINT BT ללא מע"מ     221.37₪    259.00₪ אוזניות ספורט

JBL XTREME 2 BLKEU ללא מע"מ   1,067.52₪ 1,249.00₪רמקול שחור

 JBL ENDURANCE PEAK 'ללא מע"מ     580.34₪    679.00₪אוזניות ספורט אל

ללא מע"מ     315.38₪    369.00₪אוזניות JBL TUNE 120 TRUE WIRELESS שחור

ללא מע"מ     383.56₪    449.00₪שחור JBL Tune 220 TRUE WIRLESS BT אוזניות 

Star Wars Jedi כולל משחק   XBOX ONE S מתנה     999.00₪ 1,190.00₪קונסולה XBOX מטען כפול לשלט

SL 1068 16GB 1G RAM "10 קבל תושבת מגנט משענת ראש בשווי 69 ₪ מתנה    399.00₪טאבלט

iPad 10.2" Wi-Fi 32GB Space Grey1,549.00₪ 1,471.55₪   5% הנחה

iPad 10.2" Wi-Fi 32GB Silver1,549.00₪ 1,471.55₪   5% הנחה

 iPad Pro 11" Wi‑Fi 128GB Silver3,749.00₪ 3,561.55₪   5% הנחה

 iPad Pro 11" Wi‑Fi 128GB Space Grey3,749.00₪ 3,561.55₪   5% הנחה

iPad Pro 11" Wi‑Fi 256GB Silver4,199.00₪ 3,989.05₪   5% הנחה

iPad Pro 11" Wi‑Fi 256GB Space Grey4,199.00₪ 3,989.05₪   5% הנחה

iPad Pro 11" Wi‑Fi + Cellular 128GB Silver4,449.00₪ 4,226.55₪   5% הנחה

iPad Pro 11" Wi‑Fi + Cell 128GB Space Grey4,449.00₪ 4,226.55₪   5% הנחה

iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 128GB Silve4,649.00₪ 4,416.55₪   5% הנחה

iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 128GB Space Grey4,649.00₪ 4,416.55₪   5% הנחה

iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 256GB Silver4,999.00₪ 4,749.05₪   5% הנחה

iPad Pro 12.9" Wi‑Fi 256GB Space Grey4,999.00₪ 4,749.05₪   5% הנחה

iPad Pro 12.9" Wi‑Fi + Cell 128GB Silver5,249.00₪ 4,986.55₪   5% הנחה

4K SMART H65B7100IL HISENSE 65" 7% הנחה  2,690.00₪ 2,890.00₪מסך

MOTOROLA E201 20% הנחה    115.20₪    144.00₪טלפון אלחוטי + דיבורית

MOTOROLA E202 20% הנחה    172.80₪    216.00₪אלחוטי עם דיבורית + שלוחה

PANASONIC KX-TG6811 20% הנחה    239.20₪    299.00₪טלפון אלחוטי

20% הנחה    239.20₪    299.00₪שחור PANASONIC KX-TS880 שולחני

20% הנחה    239.20₪    299.00₪לבן PANASONIC KX-TS880 שולחני

20% הנחה    263.20₪    329.00₪ לבן PANASONIC KX-TGK210 טלפון אלחוטי

20% הנחה    263.20₪    329.00₪ שחור PANASONIC KX-TGK210 טלפון אלחוטי

PANASONIC KX-T2378 20% הנחה    279.20₪    349.00₪שולחני דו קווי

PANASONIC KX-TG6812 20% הנחה    359.20₪    449.00₪טלפון אל'+שלוחה

PANASONIC KX-TG6813 20% הנחה    439.20₪    549.00₪טלפון אל'+ 2 שלוחות

MFCJ985DW בשווי 199 ₪ במתנה     799.00₪משולבת הז.דיו-דופקלס אלחוטיBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

BROTHER  MFC1910W 'בשווי 199 ₪ במתנה     649.00₪משולבת לייזר אלBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

MFCJ5330 'בשווי 199 ₪ במתנה     599.00₪ משולבת הזרקת דיו דופלקס אלBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

Brother MFCL2710DW בשווי 199 ₪ במתנה     889.00₪ משולבת לייזר אלחוטיתBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר
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שם המוצר
מחיר צרכן 

לפני הנחה

מחיר צרכן 

לאחר הנחה
מהות ההטבה 

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה     369.00₪משולבת הז.דיו אל'+דופ' BROTHER MFCJ491 ש

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה     369.00₪משולבת הז.דיו אל'+דופ' BROTHER MFCJ497 ל

BROTHER MFCL3730CDN בשווי 199 ₪ במתנה  1,499.00₪מדפסת משולבת צבעBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS i3-7020U 15.6" FHD בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS N4000 4G 14" FHD בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS i3-7020U X543UA 15.6 FHD בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS N4000 X407MA 14HD 500G בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS i5-8265U X509FJ 15.6 FHD בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

ASUS i5-9300H FX531GT 8G 15.6 בשווי 199 ₪ במתנה מחשבBLAUPUNKT BP-5010 קבל מיני סאונד בר

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה מחשב ASUS i5-10210U UX463FA "14 אפור

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה מחשב ASUS i5-8265U UX434FL "14 כחול

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה מחשב ASUS FX531GT i7-9750H "15.6 כחול

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה מחשב ASUS X509FJ i7-8565U 15.6"FHD אפור

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה מחשב ASUS X409FA i3-8145U 14"FHD  אפור

Aspire 3 A315-54K-3757 FHD15.6 תיק מתנה בשווי 149 ₪   2,222.00₪מחשב

ACER SWIFT 3 i7 8550u "14 FHD תיק מתנה בשווי 149 ₪  5,602.00₪מחשב

ACER SWIFT 1 N5000 "14 FHD תיק מתנה בשווי 149 ₪  2,745.00₪מחשב

 Nitro 5 i5-9300H nxl FHD15.6 תיק מתנה בשווי 149 ₪  5,529.00₪מחשב נייד

Aspire 3 i3-7020U FHD15.6 תיק מתנה בשווי 149 ₪  2,943.00₪מחשב נייד

 Nitro 5 i7-9750H FHD15.6 תיק מתנה בשווי 149 ₪  8,619.00₪מחשב נייד

ViewSonic PA502XP + SP מתנה  1,399.00₪ 1,499.00₪מקרן נייד PRB-2 6% הנחה + מתקן תליה למקרן

JBL BAR STUDIO 25% הנחה    599.00₪    799.00₪מקרן קול

Note 10 Lite N770 128GB מטען כפול לרכב בשווי 179 ₪ מתנה 2,250.00₪סלולרי

Galaxy A71 128GB מגן מסך מתנה 1,950.00₪סלולרי

קבל מיני סאונד בר BLAUPUNKT BP-5010בשווי 199 ₪ במתנה כל מגוון האייפונים

PA 'מיקרופונים אל + LX-100 10" נייד BT מתנה חצובה בשווי 199 ₪ מתנה    499.00₪רמקול

JBL FLIP 4 BT 21% הנחה    299.00₪    379.00₪רמקול

JBL Charge III ללא מע"מ     426.50₪    499.00₪רמקול נייד אלחוטי

Switcher V2 15% הנחה    194.65₪    229.00₪מתג חכם לדוד

Switcher Touch V3 15% הנחה    211.65₪    249.00₪מתג חכם לדוד

Switcher Smart Plug 15% הנחה    101.15₪    119.00₪שקע/שעון שבת חכם

20% הנחה ₪ BLAUPUNKT BP-1000BK169.00₪    135.20  בעיצוב רטרו BT רדיו 

ARMOR LINE UPS 600VA 20% הנחה    239.00₪    299.00₪אל פסק

DJI ROBOMASTER S1 18% הנחה  2,049.00₪ 2,499.00₪רובוט

DECO M5 דגם ,MESH בטכנולוגית WIFI 16% הנחה    999.00₪ 1,190.00₪מערכת

20% הנחהכיסויים לסלולר

Apple TV 4K 32GB839.00₪    797.05₪     5% הנחה

Smart Keyboard folio iPad Pro 11" 2nd Gen 5% הנחה     920.00₪    969.00₪מקלדת

Smart folio iPad Pro 11" 2nd Gen 5% הנחה     426.00₪    449.00₪כיסוי

Smart Keyboard folio iPad Pro 12.9" 4th Gen 5% הנחה   1,015.00₪ 1,069.00₪מקלדת

Smart folio iPad Pro 12.9" 4th Gen 5% הנחה     521.00₪כיסוי

DOME DM-2012 'מתנה חצובה בשווי 199 ₪ מתנה    599.00₪בידורית 12" עם 2 מיק' אל

PR-2100CDV Full HD 16% הנחה    259.00₪    309.00₪מצלמת דרך דו כיוונית

CLICKER - 25% הנחה    149.00₪    199.00₪ מתג דו קוטבי חכם לדוד

5% הנחה   2,270.50₪ 2,390.00₪שעון Apple Watch דור5 סל'+40mm GPS לבן

5% הנחה   2,370.25₪ 2,495.00₪שעון Apple Watch דור5 סל'+44mm GPS לבן

5% הנחה   1,733.75₪ 1,825.00₪שעון Apple Watch דור 40mm GPS 5 זהב

5% הנחה   1,828.75₪ 1,925.00₪שעון Apple Watch דור 44mm GPS 5 זהב

5% הנחה   2,270.50₪ 2,390.00₪שעון Apple Watch דור5 סל'+40mm GPS זהב

5% הנחה   2,370.25₪ 2,495.00₪שעון Apple Watch דור5 סל'+44mm GPS זהב

5% הנחה   1,733.75₪ 1,825.00₪שעון Apple Watch דור 40mm GPS 5 לבן

5% הנחה   1,828.75₪ 1,925.00₪שעון Apple Watch דור 44mm GPS 5 לבן


