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 35B VDSL1גישה באמצעות אינטרנט מהיר בטכנולוגיית  -תיק שירות 

 :שם השירות .1

 .ש"מסל 022עד  בקצב, אינטרנט מהיר של בזק

 :השירותתיאור  .0

  .ש"מסל 022קצבים של עד אספקת לטובת , של שירות האינטרנט הקיים של בזק הרחבהה

 :אופן אספקת השירות .3

 . הקיים נטראינטהשירות לדומה בהינם , מוקדי התמיכה, הפעלת השירות, הזמנה

 VDSL 35Bלטובת חיבור השירות נדרש נתב התומך בטכנולוגית 

 :מועד תחילת מתן השירות .4

 .לאחר החלטת המשרדיתעדכן 

 :תיאור הנדסי טכנולוגי של השירות .5

 .אופן המאפשר האצה של קצבי הגלישהבבינוניים /טכנולוגיה זו מיועדת ליישום במרחקים הקצרים

הקיים בפלטפורמת מערך הגישה  יםאשר משולב םייעודייהטכנולוגיה מיושמת על בסיס כרטיסי קו 

 מחייבים הפעלת  ,טכנולוגיההוהבטחת יציבות הקו על בסיס , השגת קצב היעד. (MSAG)של בזק 

 . התומך במנגנון תיקון שגיאותציוד הקצה  ובנוסף ,בין הזוגות "רעש"הלביטול  Vectoring מנגנון

קיימת מגבלה על היקף פרישת  Vectoringכתוצאה ממגבלת המרחקים והצורך בהפעלת תכונת 

  .השירות

 .'בנספח אתרשים החיבור 

                                                      

Enhanced data rate 35 MHz VDSL2 with 4.3125 kHz subcarrier spacing 1 ,ITU-T G.993.2 Annex Q 
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 קריטריונים לפרישת השירות במתקני החברה .6

 :קריטריונים הבאיםההטכנולוגיה תיפרש באתרים העומדים בשלושת 

 .Vectoring תכונת אתרים בהם קיימת היתכנות להפעלת .6.1

 .אתרים בהם קיים קיבול פנוי הן ברמת הסל והן ברמת המטריצה .6.0

מטר מהארון הינו  062ווח של עד אתרים בהם מספר לקוחות האינטרנט הפוטנציאליים בט .6.3

 . ומעלה 02

  .חודשים ממועד האישור 10השלמת פרישת התשתית בהתאם לקריטריונים כאמור תושלם תוך 

 קהל היעד של השירות .0

שבהם מותקנת תשתית  MSAGמחוברים למתקני המעוניינים בכך אשר השירות יסופק ללקוחות 

VSDL 35B קצב בדיקת הסנכרון משקפת  ,ההיתכנותמערכת ואשר בהתאם לנתוני , כמפורט לעיל

 .ש"מסל 152מינימאלי של 

 :מחיר השירות .8

 ח מכלל הלקוחות קמעונאיים"ש 99החברה תיגבה תשלום חד פעמי של  ,דמי הצטרפות לשירות

 .ש"מסל 022לשירות אינטרנט בקצב המצטרפים וסיטונאיים 

לחוק  10בהתאם להוראות סעיף י החברה "יקבע עללקוחות הקמעונאיים התשלום החודשי 

 . החברה תעדכן את המשרד בהתאם, התקשורת

 .BSAהתעריף הסיטונאי בהתאם לנהוג בשירות 
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