
  

    

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ –בזק 

 

- 1- 

  BACK TO SCHOOLתקנון מבצע 

    2019 ספטמבר -אוגוסט 
 

 תקופת המבצע .1

 .מבניהםאו עד גמר המלאי המוקדם )כולל(. 15.09.19 יהיה בתוקף עד ליוםו 19.8.19 המבצע יחל ביום         

 מהות המבצע .2

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

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

 למי מיועד המבצע .3

 .אתר בזק סטור רוכשים בכלל ה

 מכירההנקודות  .4

 "(. האתר,  )להלן: "(www.bstore.bezeq.co.il)בכתובת  באתר בזקסטור תהא מכירת המוצרים  .4.1

 הרכישה באתר הינה גם בכפוף לתנאי האתר. .4.2

 תנאי המבצע .5

לקוח אשר ירכוש את אחד מהמוצרים המופיעים בטבלה המפורטת להלן, תחת עמודת "תיאור מוצר",  .5.1

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

 .והלפטופים פירוט לגבי הסמארטפונים-1ספח וכן נ משתתפים במבצעה הלן רשימת המוצריםל .6
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 ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת בזק .6.1

 .לרבות עקב העלאת המע"מ

 מצאות המלאי  .ייחידות, בכפוף לה  150  מלאי מינימלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו .6.2

 , למעט במקום בו צוין אחרת.המחירים בטבלה כוללים מע"מ .6.3

  .במעמד אספקת המוצר מסרנה יתההטבות   .6.4

 אופן התשלום .7

 במסגרת המבצע תתבצע באחת מהדרכים המפורטות להלן: אתר מכירת המוצרים ב .7.1

  בזק חנויות רשת למדינות בהתאם, ריבית ללא תשלומים מספרבאמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד או ב .7.1.1

  . ולפטופים ,למעט במכירת סמארטפונים אחרת במפורש שצוין במקרים למעט

בחיוב באמצעות חשבון הטלפון )בהתאם לנוהלי חיוב באמצעות חשבון הטלפון הקיימים בבזק והמתייחסים  .7.1.2

 שלהלן. 7.4 חוץ כמפורט בסעיף   לציוד ספקי

תשלום במזומן עבור המוצרים המשתתפים במבצע, יתאפשר אך ורק בקופת חנויות בזק בה מתבצעת הרכישה  .7.1.3

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

 לבצע תשלום עבור הרכישה בבנק הדואר או בכל קופה אחרת. לא יתקבלו תשלומים באמצעות צ'קים ולא ניתן .7.2

הינו בכרטיס אשראי / מזומן בלבד ולא יתאפשר , טאבלטים תשלום בגין מסכי טלוויזיה, מחשבים ניידים .7.3

  באמצעות חשבון הטלפון.

 כל התנאים הבאים במצטבר: בהתמלאתשלומים באמצעות חיוב חשבון הטלפון יהיו אפשריים  .7.4

 המנוי הרשום של קו הטלפון שאת חשבונו מבקשים לחייב.הלקוח הינו  .7.4.1

 הלקוח זיהה עצמו באמצעות תעודה מזהה לשביעות רצונה של בזק. .7.4.2

 )שישה( חודשים הקודמים למועד הרכישה. 6חשבון המנוי פעיל ומשולם כסדרו לתקופה של לפחות  .7.4.3

 חשבון הטלפון של המנוי  משולם בהוראת קבע או בהסדר מוסדות.  .7.4.4

  ין חובות לחברת בזקללקוח א .7.4.5
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 בכפוף לתנאי האשראי בחשבון. .7.4.6

במקרה של רכישה שלא במזומן, עבור אישיות משפטית שאינה אדם )כגון תאגיד(,  על רוכש המוצר להציג אישור  .7.5

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

 שירות תיקונים .8

מסופקים על ידי הרי הספקים הנמכרים ברשת חנויות בזק, ו/או חברת בזק אינה נותנת שירות תיקונים למוצ .8.1

)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  .8.2

 אחריות למוצר או למתן השירות מוטלות על ספקי המוצרים.ה

 החלפת מוצר תקול .9

במקרה שסופק ללקוח ברשת חנויות בזק מוצר תקול, יינתן ללקוח מוצר חדש הזהה למוצר המוחזר בלבד, זאת  .9.1

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

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

 לא תתאפשר החלפת  מוצרים שנגרם להם נזק הנראה לעין ו/או שהושבו ללא אריזתם המקורית. .9.2

לקוח יוכל להחזיר מוצר תקול שנרכש במסגרת המבצע ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )באם אכן שולם  .9.3

לתקנון. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע   10.1.110.1 -בסעיפים  בפועל( ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים 

 להלן.  10.3ו  10.2 מהוראות הקבועות  בסעיפים

 החזרת מוצרים .10

ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו )באם אכן  .10.1

 שולם בפועל(  ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

ע בכתב )באמצעות חתימה על טופס "החזר מוצר" של בזק באחת מחנויות הבזק( ובהתאם ביטול העסקה בוצ .10.1.1

 להוראות חוק הגנת הצרכן .

 ימים מיום הרכישה. 14מועד החזרת המוצר )ביטול העסקה( אינו עולה על  .10.1.2

המוצר מוחזר בשלמות, כשכל חלקי המוצר מוחזרים שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר  .10.1.3

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

 .מכשירבאקטיבציה 
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 לא נגרם למוצר ולחלקיו השונים כל נזק, לרבות נזק הנראה לעין ונזק שאינו נראה לעין. .10.1.4

 מולא טופס החזר ציוד לכל מוצר בנפרד. .10.1.5

 יוחזר השי ובלבד שאלו יוחזרו בשלמותם.במוצרים שבגין רכישתם ניתן שי,  .10.1.6

 שלהלן.  10.31ו   11.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות האמור בסעיפים .10.1.7

 וכה בתשלום כמפורט להלן:החזרת מוצר על פי האמור בסעיף זה, תהיה כר .10.2

במקרים של ביטול 'עסקת רכישה' של  מוצר שנרכש ברשת חנויות בזק  או באיזה מערוצי המכירה של בזק,  .10.2.1

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

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

יחויב הלקוח בשווי השי אשר  .במקרים בהם הוחזר מוצר מבלי שהוחזר השי שהוענק ללקוח במסגרת רכישתו .10.2.2

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

 תקולים דינה כהחזרת מוצרים. שאינםהחלפת מוצרים  .10.3

 אחריות .11

במסגרת מבצע זה, הינה של  ולהטבות הניתנות בעת הרכישה,האחריות הבלעדית למוצרים שיירכשו ו/או יסופקו,  .11.1

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

מבצע  בזק, בכל מקרה, לא תהא אחראית באופן כלשהו, לטיב ו/או לאיכות המוצר  שיירכש ו/או יסופק במסגרת .11.2

 זה.

 הוראות כלליות .12

לבזק הזכות לשנות את תנאי המבצע או  להפסיקו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש  .12.1

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

בה הניתנת בגין רכישתו ו/או להטהמבצע הנו עד גמר המלאי, בזק אינה אחראית להמצאות של מוצר כלשהו  .12.2

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

חלוקת הטבות ללקוחות במסגרת המבצע ותנאיו )במידה וקיימים כאלה( תעשה עד גמר המלאי או עד סיום  .12.3

 המבצע המוקדם מבניהם.

 ל חיוב עבור שני חודשים.החיוב בחשבון הטלפון בגין מוצר שיירכש יהא דו חודשי והוא כול .12.4
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  10.07.19-מחירי המחירון של המוצרים המשתתפים במבצע הינם על פי מחירון בזק נכון לתאריך ה .12.5

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,  .12.6

 .תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין

 לצה מצד בזק לגבי איכות המוצרים, ההטבות וטיבם.אין במבצע זה משום המ .12.7

 אין כפל מבצעים .12.8

 , תנאי תשלום סמארטפונים מגוון ה -1נספח  .13

 

 תנאי תשלום -ולפטופים  מגוון סמארטפונים  -1נספח מס 

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

  19/08/19אחת למוצר. המחירים נכונים לתאריך 
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