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 תנאים כלליים  –  חדרי ועידה וירטואליים שירות
  1-800-800-800טלפון: 

 כללי .1

 תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. .1.1

 לניהול שיחות ועידה ולמידה ועידהפלטפורמה דיגיטאלית מקוונת של חדרי  –"( השירות)להלן: "ועידה וירטואליים  שירות .1.2
פרטי ללקוח שיוגדר על הענן  חדר וידאוהפעלת  Software as a Service  ,- SaaSפועל במתכונת  השירות. מרחוק

לנהל פגישות עסקיות וחדרי למידה מאפשר ללקוח  השירותשנמצא בחוות שרתים בחו"ל.  Ciscoהשיתופי של חברת 
 . של השירות באמצעות פורטל ניהולמקוונים, ולהגדיר את תמהיל המשתתפים והרשאות הגישה שלהם 

  . לחתימת הלקוח על טופס הזמנת השירות ובכפוף לתנאיו בכפוף אשר יתקשר עם בזקינתן ללקוח  השירות .1.3

המוצע ללקוח על פי פירוט השירות והכמויות וכולל הנחת כמות והנחת שירות להמחיר המפורט בהזמנת השירות מתייחס  .1.4

  .התחייבות, ככל שישנן

בזק תהא רשאית להעלות את המחירים הנקובים בהזמנת השירות ככל שאינם קבועים בתקנות, בשיעור עליית מדד  .1.5

 המחירים לצרכן, אשר יהא ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העדכון האחרון של מחירון בזק לשירות הרלוונטי. 

-8:00ה' ובשעות פעילות המוקד -חרי של בזק בימים א'לצורך מענה לנושאים כלליים ומסחריים ניתן לפנות למוקד המס .1.6

  . 1-800-57-57-27, פקס: 1-800-800-800, טלפון: 17:00

הכלליים עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה  וותנאי ותוכנאופן מתן השירות,  .1.7

תינתן ללקוח הודעה מוקדמת של  –( וכולאו  ובחלק)השירות הבלעדי של בזק. ככל שבזק תחליט להפסיק את אספקת 

 לפחות.  חודש

 על ידי מורשה החתימה מטעמו. הזמנה טופס חתימה על הצטרפות לשירות תתבצע באמצעות  .1.8

 לשירות תנאים ייעודיים  .2

 Ciscoשל חברת  Webexלבין בזק, השירות מופעל באמצעות מוצר  ן הלקוח אספקת השירות נעשית מכוח ההתקשרות בי .2.1

וכפופים לתנאי השימוש המנויים בכתובת להלן: 

-cloud-https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal

 agreement.pdf . בהצטרפו לשירות, הלקוח מסכים, מאשר ומקבל את תנאי השימוש המצויים בכתובת זו ויפעל

הרישיון  "(.הרישיוןלהלן: ") רות כפופות למגבלות המוצר כפי שמוצהרות על ידי היצרןימובהר כי מגבלות הש.  לפיהם

 מאפשר לעשות שימוש בחדר ועידה אחד על פי תנאי השירות )יוזר אחד(. 

   של השירות הנן: התכונות העיקריות  .2.2

  משתתפים 1000פגישות ועידה וידאו עד  .2.2.1

 משתתפים 1000שיחות ועידה אאודיו עד  .2.2.2

 )אין אפשרות להעברת קבצים( שיתוף מסכים .2.2.3

 )אין אפשרות לשיתוף מסמכים( שיתוף מסמכים .2.2.4

  20G עד -נפח אחסון בענן להודעות  .2.2.5

 . 10Gעד  –נפח אחסון בענן להקלטות  .2.2.6

לקוח הבמידה ו. יהיה בתוקףכאשר לאחר מועד זה, יפוג תוקף הרישיון ולא , חודשים 12 והנ הרישיון במסגרת השירות תוקף .2.3
-1-800-800שמספרו בטלפון ה למנהל לקוח או למוקד בזק עסקים פני ניתן יהיה לעשות כן באמצעות, ומעוניין לחדשיהיה 
800. 

החודשים האמורים, ימשיך הלקוח לשלם את יתרת  12מובהר בזאת, כי במקרה של הפסקת השירות על ידי הלקוח במהלך  .2.4
 סיום תוקף הרישיון כאמור. עסקת התשלומים עד למועד

 מובהר בזאת כי הרישיון אינו עביר וכי לא ניתן לעשות בו כל שימוש אלא לתכלית המוגדרת בתנאים הללו.  .2.5
  מובהר בזאת כי לבזק אין גישה אשר נעשה בו שימוש במסגרת השירות  מומלץ להחזיק גיבוי  למידע העסקייובהר כי  .2.6

  .ו/או למידע אשר נעשה בו שימוש במסגרת השירות למידע שבשרתים
ע"י מנהל המערכת  החדריםאשר עליו יוגדרו  השירותלשימושו במסגרת יוקצה פורטל בענן  שירותללקוח אשר יצטרף ל .2.7

 . מטעמו
יהיה היחיד הרשאי להשלים את הפעלת הרישיונות לאחר הזמנת  "(מערכתהמנהל )להלן: " מנהל מערכת מטעם הלקוח .2.8

מנהל המערכת לצרכי שימוש בשירות. , השירות, ולהגדיר תחתיו משתמשים בפורטל הניהול של השירות, כפי שיוגדר להלן
 הינו גם משתמש במערכת וכמו כן, נכלל במספר הרישיונות הנרכשים על ידי הלקוח. 

בעל הכישורים לביצוע הפעולות הנדרשות על ידי מנהל מערכת אשר באחריות הלקוח להקצות לטובת השימוש בשירות,  .2.9
 . להפעלת הרשיונות, הקצאת סיסמאות והרשאות למשתמשי הקצה וכן להטמיע את השירות ותפעולו בארגוןהלקוח 

בהתאם לכמות  םר הלקוח  מסיסקו רישוי לחדרישל סיסקו ותרכוש עבו Webexלארגון בשרתי  נפרדתקצה  פורטל בזק   .2.10
על פי צרכיו. בהמשך לכך מוטלת על הלקוח  חדרי הועידה. באחריותו הבלעדית של הלקוח להגדיר ולנהל את שהוזמנה

האחריות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, לוודא כי הפעולות שהוא נוקט בהן במסגרת השימוש בשירות הן 
מתאימים כמות החדרים שרכש באחריות הלקוח לוודא כי . המידע והתכנים המשותפים דרך השירות מגוביםהפיכות וכי 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal-cloud-agreement.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal-cloud-agreement.pdf
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 תנאים כלליים  –  חדרי ועידה וירטואליים שירות
  1-800-800-800טלפון: 

של סיסקו, תכונות  Webex, מגבלות שירות אותם הזמין הלקוחמספר החדרים לצרכיו. מובהר כי ביצועי השירות הנם תלויי 
 שירות. השירות שצוינו בתנאים הללו ובאיכות קו האינטרנט של המשתמשים ב

  לנהל ולהגדיר את חדרי הועידה, ולגבות את הקבצים המועברים ומשותפים בחדרים במסגרת פגישות. הלקוח  באחריות .2.11
יעודי הארגון, לצורך הפעלת הרשיונות של חדרי הועידה, והקצאת  Webexהלקוח יקבל גישה לפורטל מנהל מערכת מטעם  .2.12

י רזדמנים שיצורפו לפגישות בחדרים. הפורטל שיוקצה ללקוח וחדהרשאות למשתמשי המערכת בארגון וכן למשתמשים מ
 Webexהועידה שיוקצו בו, הינם מופרדים ומאובטחים לשימושו של ארגון הלקוח בלבד, בהתאם לתנאי השימוש של שירות 

בכתובת : של חברת סיסקו 

-cloud-https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal

agreement.pdf 

  . ידבשירות נתמך בכל סוגי הדפדפנים ומכל טלפון ניהשימוש  .2.13
  שירות לתנאי סף  .3

 : לשירותהצטרפות תנאי הסף הבאים ל במצטברבנוסף לתנאים הקיימים לגבי השירות ואשר יוגדרו להלן, יחולו  .3.1
  אשר הצטרף לשירות בהזמנת שירות.  לקוח  .3.1.1
 . השירות מחייב גישה לאינטרנט .3.1.2
ואינטרנט  DATA, מרכזיה לעסקים, קווי PRIהשירות ינתן ללקוחות בזק עסקים בעלי אחד השירותים הבאים: שירותי  .3.1.3

 עסקי.  
 בשירותתמיכה  .4

במסגרת שירות נוסף שימוש בשירות מבזק לאחר הזמנתו. הדרכות נוספות יסופקו בתשלום ההלקוח זכאי להדרכה על  .4.1
PRO . 

 .  ולהגדיר עצמאית את חדרי הועידה נהל את השירות, לרבות הגדרת ותפעול חדרי הועידה. מובהר ללקוח שבאחריותו ל .4.2
בטלפון:  8:00-17:00ה' בשעות -בימים א' תעשה באמצעות מוקד התמיכה של בזקבלבד בשירות פניה במקרה של תקלה  .4.3

1-800-800-800 . 
 הצהרות  .5

עשויה לשדרג מעת לעת את גרסת התוכנה הדרושה לשימוש בשירות ועשויה לשדרג את גרסאות התוכנות  חברת סיסקו .5.1
המותקנות על מחשב הלקוח באופן אוטומטי ואלקטרוני. תנאי השירות יחולו על כל הגרסאות המעודכנות. באחריות הלקוח 

שירות. בזק שומרת לעצמה את הזכות לחדול ב, והקישור לאינטרנט הדרושים לשימוש תקינה לוודא שיש ברשותו תוכנה
 מלתמוך בכל חומרה ו/או פלטפורמת תוכנה בכל עת שהיא. 

, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר על ידי חברת סיסקומעת לעת שיעשו  Webexשירות באינה אחראית על שינויים בזק  .5.2
הכרוך בהם, והכול ללא צורך להודיע מראש על כך ללקוח. שינויים כאלו יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של 

ו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיוצ"ב. האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים ב
ללקוח לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בזק ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות 

 שיתרחשו עקב ביצועם.
ידע אשר יאוחסן על ידו ו/או על ידי צד ג' הלקוח יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי בכל עת כלפי בזק ו/או צד ג' כלשהו למ .5.3

"(. מובהר המידעבהרשאתו במסגרת השירות, לרבות )אך לא רק( קבצים, מכל סוג שהוא אפליקציות ותוכנות )להלן: "
 אליו. בזאת, כי לבזק אין כל שליטה על המידע ו/או גישה אליו והיא לא תישא בכל אחריות בקשר 

והאזנות סתר  רות זה, לרבות דיני הגנת הפרטיותבקשר עם המידע במסגרת שירלבנטי הלקוח ימלא אחר הוראות כל דין  .5.4
 והלקוח יהיה האחראי הבלעדי בגין כל הפרה של הדין החל. 

הלקוח הינו האחראי המלא והבלעדי לקביעת ולעדכון שמות המשתמש, סיסמאות הכניסה וכל אמצעי סביר הדרוש לשם  .5.5
גנה על המידע שיישמר במסגרת השירות. הלקוח יהיה האחראי המלא והבלעדי להרשאות הניתנות לצדדים שלישיים ה

להורדה ולאחסון מידע באמצעות השירות, והוא מוותר על כל טענה כנגד בזק בקשר עם ההרשאות הניתנות על ידו כאמור. 
ת מפני גישה בלתי מורשית למידע של הלקוח. בזק ו/או מי מובהר, כי בזק אינה מתחייבת כי השירות מקנה חסינות מוחלט

מטעמה לא ישאו בכל אחריות כלפי הלקוח בגין גישה בלתי מורשית למידע של הלקוח ו/או בגין תוצאות מעשה או מחדל 
שייעשו במידע הלקוח שלא בהרשאתו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור, ובכלל זה בזק לא תהא אחראית בדרך 

לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים  כלשהיא
 בלתי מורשים. 

השירות איננו מעניק חסינות והגנה מלאה בפני וירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או כל קבצים מזיקים אחרים. הלקוח הינו האחראי  .5.6
וי במערכותיו ו/או בציוד ובזק לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לנזק ו/או לאובדן ו/או הבלעדי לאבטחת והגנת המידע המצ

להוצאה שיגרמו ללקוח עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות ולציוד 
 הלקוח.

עבור השירות, כפי שהוזמן על ידי  השימוש בנפח האחסון המוקצה ללקוח במסגרת השירות לא יעלה על נפח האחסון .5.7
הלקוח בטופס הזמנת השירות ו/או נקבעו בחבילת השירות אליה הצטרף הלקוח, וכי לא ניתן לאחסן באמצעות השירות 

 קבצים בהיקף העולה על הנפח שנקבע. 
הלקוח ישפה את בזק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו לה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה  .5.8

בגין שימוש בשירות שלא בהתאם לתנאי השימוש המפורטים לעיל, לרבות כל טענה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים בתוכנה 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal-cloud-agreement.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal-cloud-agreement.pdf
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 תנאים כלליים  –  חדרי ועידה וירטואליים שירות
  1-800-800-800טלפון: 

שהעלה המשתמש לשירות לרבות בגין כל טענה לפיה התכנים שהעלה ו/או ביישומים ולרבות כל טענה הנוגעת לתכנים 
 המשתמש מפרים ו/או פוגעים בזכויותיו של מאן דהוא.  

דואר אלקטרוני, לצד שלישי כלשהו ככל בזק תהא רשאית להעביר נתונים ופרטים מזהים, לרבות מספר טלפון וכתובת  .5.9
 פעולו באופן יעיל.ות שיידרש לשם אספקת השירות

מכור, להשכיר, להשאיל, למשכן, לשעבד, לאפשר שימוש או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי העביר, לח אינו רשאי להלקו .5.10
 בשירות. 

 חיוב ותשלומים  .6

 ו. התשלום עבור השירות יהא בהתאם לתנאים ולמחירון השירות במועד הזמנת .6.1
בהפעלת השירות ע"י בזק, אף אם טרם הושלמה הערכות הלקוח  אספקת רישיונותהחיוב עבור השירות יחל לאחר  .6.2

 הרישיונות או השימוש בהם. 
פי תנאי השירות, על  -בגין השירות, על םהזמנת השירות באמצעות חתימה על טופס הזמנה מהווה הסכמה לביצוע התשלו .6.3

  . מרכיביו השונים
סיבה שהיא, תהא בזק רשאית לגבות את  בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב מהזמנת השירות, מכל .6.4

התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון. כמו כן, בזק תהא רשאית להפסיק את השירות ו/או כל שירות אחר של 
בזק, בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות מזמין השירות ו/או המשלם עבור השירות ו/או המשתמש בשירות כלפי בזק 

 ה.בגין איזה משירותי
 אחריות  .7

על אף האמור בכל מקום בתנאים כלליים אלה, בהזמנת השירות, בפורטל הניהול ובכל הנחיה או מידע שנמסר, ככל שנמסר,  .7.1
בתהליך הזמנת השירות ובכלל, הלקוח בהצטרפותו לשירות מצהיר ומתחייב, כי הוא מבין ומסכים לכך, כי השירות, על כל 

כל מצג שהוא )בין אם מפורש בין אם (. בזק לא תהא אחראית לAS ISבמצבו כפי שהוא ), מסופק ללקוח וומאפייני ורכיבי
. בזק לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח ובאו כל תכונה ומרכיב אחר  ואיכות, והתאמתטיב השירות, משתמע(, ל

למידע השמור במסגרת  , ובכלל זה )רשימה בלתי סגורה( עקב אי התאמה, העדר גישהואליבמסגרת השירות או בקשר 
השירות, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, גניבה, אובדן, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות 
אבטחה, חדירת וירוסים ותוכנות פוגעניות, כישלון השירות והפסקת השירות )באופן זמני או קבוע(, הפסד מניעת רווחים, 

 תי מומחה, פגיעה במוניטין, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, הפסקות והפרעות עבודה. עלויות שחזור מידע ושירו
הלקוח פוטר בזאת את בזק ו/או מי מטעמה מכל דרישה או תביעה בגין כל נזק שעלול להיגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד  .7.2

 שלישי כלשהו בקשר עם השירות, למעט נזק שנגרם על ידי בזק בזדון. 
על ידה  ןהניתגרוע מהאמור לעיל ולהלן מובהר, כי בזק לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם שלא כתוצאה מהשירות מבלי ל .7.3

ו/או לתוכן המגיע כתוצאה  ISP -ובשליטתה המלאה, לרבות במקרים של הפסקת חשמל, שביתות, עיצומים, קישור לספק ה
 מהקישור לאינטרנט וכדומה. 

לאור האמור בסעיף זה לעיל, בזק ו/או מי מטעמה לא תישא כלפי הלקוח או מי מטעמו או צד שלישי כלשהו באחריות לכל  .7.4
נזק, מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, נלווה, קנסות ופיצויים, לרבות נזק הנובע עקב דרישה ו/או תביעה 

 ו/או נזק שנגרם לצד ג' כלשהו. 
ראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או מי מטעמו לרשת בזק ו/או הלקוח יהא אח .7.5

 לציוד בזק. אין באמור כדי להתיר חיבור /טיפול שכזה.
לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי דיני מדינת ישראל והוא מצהיר, כי  אלה הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירות .7.6

ו שבשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את בזק בהתאם ומיד עם דרישתה הראשונה, ידוע ל
 בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין.

הלקוח נושא באחריות המלאה והבלעדית לפעולות בהן הוא נוקט במסגרת השירות. מובהר בזאת, כי גם במקרה שבו  .7.7
ייעוץ ובתמיכה הטכנית של בזק, נעשה הדבר על אחריותו הבלעדית של הלקוח ואין בשירות הייעוץ הלקוח בוחר להיעזר ב

 והתמיכה כדי להטיל על בזק או מי מטעמה כל אחריות. 
על אף האמור לעיל, הלקוח מסכים ומתחייב לכך, כי במקרים בהם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בפס"ד שלא  .7.8

על בזק אחריות נזיקית כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו, סכום הפיצוי לו יהא זכאי הלקוח יהיה מוגבל עוכב ביצועו, כי חלה 
 של השירות במועד בו אירע האירוע שגרם לנזק.  תהחודשיהעלות לסכום 

באחריות הבלעדית של הלקוח לנהל את השירות באופן המתאים לצרכיו והמבטיח את פעילותו הרציפה והתקינה. בהמשך  .7.9
מוטלת על הלקוח האחריות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לוודא כי הפעולות שהוא נוקט בהן במסגרת  לכך,

 ת מגובה.וריהשירות הינן הפיכות וכי המידע המאוחסן בש
, באופן שוטף וקבוע, בפורטל השירותבאחריות הלקוח לגבות את כל השמור במסגרת השירות לרבות המידע, ההגדרות  .7.10

 ובכלל זה לפני כל פעולה של הוספה, התקנה, הסרה או שדרוג תוכנה או שינוי הגדרות תוכנה. 
מידע זה הינו בבעלות הלקוח ולבזק לא . תורימובהר ומוסכם בזאת שהלקוח נושא באחריות מלאה למידע אשר מצוי בש .7.11

, בזק אך ורק לצורך מתן השירות ללקוח גישה למידע בזקן לככל ותינתות לגבי המידע ו/או כל זכות בו. תהא כל אחרי
 היא לא תעשה בו כל שימוש למעט כנדרש במסגרת מתן השירות ו/או על פי דרישת רשות מוסמכת. הלקוח מתחייבת ש
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 תנאים כלליים  –  חדרי ועידה וירטואליים שירות
  1-800-800-800טלפון: 

ע או להגן ו/או למנו/ו רשים על פי כל דין על מנת לשמורנושא באחריות למידע ולאבטחתו ועליו לנקוט בכל הצעדים הנד
זליגה של המידע כאמור, ועל הלקוח מוטלת האחריות לעמידה בהוראות החוק הרלוונטיות לרבות ומבלי להגביל חוק הגנת 

 ויתר התקנות הנגזרות מכוחו.  2017-, תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז1981–הפרטיות, התשמ"א 
 סודיות  .8

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר בכל דרך שהיא, לצד שלישי כלשהו כל מידע לרבות בעניינים  .8.1
טכניים, טכנולוגיים, מקצועיים מסחריים ו/או אחרים שהגיעו לידיעתם, בין בעל פה ובין בכתב בין במישרין בין בעקיפין, ובין 

לא אם גילוי של המידע נדרש מהצד המקבל בהתאם לצו או הוראה של , אואספקתבכל דרך אחרת בקשר עם השירות או 
 רשות מוסמכת, ובלבד שהצד המקבל יודיע מיד לצד המוסר על קבלת צו או הוראה כאמור. 

בלבד ויהיה אחראי לכך שעובדיו כאמור ישמרו את  זההלקוח יהא רשאי להעביר מידע כאמור לעובדיו, לצורך ניהול שירות  .8.2
 ות.המידע  בסודי

 שירותההפסקת  .9

מבלי לגרוע מהתנאים האמורים דלעיל, בזק תהא רשאית להפסיק את השירות, ללא התראה, בהתקיים איזה מהתנאים  .9.1
 הבאים:

 בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות הלקוח כלפי בזק בגין איזה משירותיה.  .9.2
עלול לגרום להפרעה לשירות שהינה מספקת  במידה וייעשה שימוש לרעה ו/או שלא כדין בשירות ו/או באופן שלדעת בזק .9.3

 למשתמשים אחרים.
 אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות.  .9.4

 המחאת זכויות וחובות  .10

הלקוח מסכים בזאת, כי בזק רשאית להמחות התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לאחר, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  .10.1
, אלא אם ניתן לכך אישורה של בזק מראש רשאי להמחות זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זהאינו ואילו הלקוח 

 ובכתב. 
 ביטול העסקה .11

 דים הקבועים לכך בתנאים הללו ובתנאים אשר הוגדרו לכך בטופס ההזמנה.  במועניתן לבטל את העסקה  .11.1
 ; הרשומה מטה כתובתלבכתב בהודעה  .11.1.1
 ;   1-800-57-57-27 בהודעה כתובה, אשר תשלח בפקס למספר .11.1.2
 .  iski@bezeq.co.ilהודעה למייל ב .11.1.3

 לצורך ביטול העסקה יש לציין שם, מספר תאגיד/מספר לקוח וכתובת.  .11.2
 בתאגידים ייעשה ביטול העסקה בכתב, על ידי מורשי החתימה ו/או מי שהוסמכו לכך מטעם התאגיד.  .11.3

 תנאים כלליים  .12

 בכל מקרה של סתירה בין תנאי שירות אלה למסמכים אחרים יגברו תנאי שירות אלה.  .12.1
 תנאי שירות אלה יחולו על כל תוספת ו/או שדרוג ו/או שינוי שיעשו בקשר עם השירות, אלא אם נקבע במפורש אחרת.  .12.2
 הזמנת השירות אינה מותנית ברכישת שירותים אחרים מבזק.  .12.3
 אין בהזמנת השירות בכדי ליצור כל שותפות מכל סוג שהוא בין הצדדים. .12.4
 ראות משרד התקשורת ו/או כל הוראה על פי דין שתינתן ע"י כל גוף מוסמך.כל האמור בתנאי השירות הינו בכפוף להו .12.5
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור לשירות הוא בתי המשפט במחוז תל אביב. על התנאים הכלליים וכל עניין הקשור  .12.6

 בשירות יחולו דיני מדינת ישראל.


