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תקנון התקנה חינם למצטרפים לאינטרנט של בזק
תקופת המבצע:
.1
המבצע יחל בתאריך  1...12ויסתיים ב1...12 -
מהות המבצע :
.9
מצטרפים חדשים לתשתית האינטרנט של בזק יוכלו ליהנות מהתקנה חינם של שירות האינטרנט של
בזק ,כמפורט בתקנון זה
מהות ותנאי מסלול ללקוחות חדשים:
.3
הצטרפות לשירות האינטרנט המהיר של בזק וזאת בכפוף לאפשרויות הטכנולוגיות הקיימות:

חבילת הגלישה טווח מהירות
בשירות
הורדת נתונים
האינטרנט
()DOWN
המהיר של בזק

טווח
מהירות
העלאת
נתונים
()UP

1Mbs-

0.01-

15Mbs

0.8Mbs

20Mbs-

0.01-

חבילת Top40

40Mbs

3Mbs

חבילת

0.01Mbs-

0.01-

Max100

100Mbs

3Mbs

חבילת Top15

תשלום חודשי
קבוע בש"ח בגין
גישה רחבת פס
לאינטרנט
חודשים 1-12

תשלום חודשי
קבוע בש"ח בגין
גישה רחבת פס
לאינטרנט חודשים
31-13

₪ .7

₪ 01

₪ 01

₪ 22

₪ 112

₪ 112

מחיר מחירון
החל החודש
ה13 -

₪ 199

₪ 1.9

₪ 1.9

 כל המחירים כוללים מע"מ ,ללקוח עסקי המחיר יהיה ללא מע"מ. לא כולל תשלום לספק הגישה. לא כולל נתב. לא כולל תשלום בגין דמי התקנת אינטרנט (שבמסגרת המבצע –חינם) . בזק רשאית לעדכן את התעריף החודשי במהלך השנה בסכום שלא יעלה על .₪ 7 -בזק רשאית לגבות התשלום באמצעות חיוב חשבון הטלפון או בכל דרך אחרת שבזק תמצא לנכון.
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 ..התקנה:
התקנת האינטרנט למצטרפים חדשים ללא תשלום עד ( 1...12עד  3התקנות ללקוח) .התקנה לאחר
מועד זה עד  ₪ .2כולל מע"מ (כאשר להתקנה נדרש טכנאי בבית לקוח)
 .7כללי:
 .7.1בזק שומרת לעצמה הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת .התקנון המחייב הינו
התקנון המפורסם באתר הפעילות ובאחריות הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בכל שינוי
ו/או עדכון ו/או תיקון שיעשו בתקנון.
 .7.9ההצטרפות בכפוף למגבלות טכנולוגיות ויכולות הרשת.
 .7.3לצורך גלישה בחבילה הנבחרת יש לוודא שציוד הקצה תומך בחבילה המבוקשת.
 .7..תנאי מעבר לכניסה למסלול זה ללקוחות קיימים הינה באמצעות פניה למוקד  122ובתשלום של
 ₪ 22חד פעמי
 .7.7חבילת הגלישה בתשתית האינטרנט בלבד .יש לפנות לספק האינטרנט לקבלת שירותי  ISPאו
לעדכון חבילת הגלישה למי שכבר מנוי לספק אינטרנט.
 .7.5בזק אינה מתחייבת לספק את השירות ברמת שירות כלשהי במקרים בהם קיימות מגבלות
טכנולוגיות כלשהן ו/או אחרות.
 .7..חברת בזק שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי המסלול ו/או להודיע על הפסקתו
בכל עת ,הן לגבי כלל המשתתפים ו/או חלקם ,בכל עת ,ללא מתן הודעה מראש .המסלול לא חל
על קווים תפעוליים.
 .7.0בזק רשאית שלא לצרף למסלול מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו מוגדר
במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.
 .7.2הזמנת/אספקת השירות /הקו והתקנתו /אספקתו יהיו כפופים לחוק התקשורת ,לתקנות ,לכללים
ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין ,וכן למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.
 .7.11בזק רשאית לנתק כל מנוי על פי דין ,לרבות בגין אי תשלום חובות כלשהם ,ומבלי שהמנוי
יהיה זכאי להחזר/קיזוז דמי התשלום בגין הצטרפותו למסלול.
 .7.11בזק רשאית שלא לצרף מנוי למסלול במידה והוא חייב תשלומים כלשהם בגין שרותי בזק ו/או
הינו בדרגת
סיכון גבוהה כמוגדר במערכותיה.
 .7.19במהלך ההצטרפות לשירות על הלקוח להזין את כתובת המייל שלו גם לטובת קבלת חשבונית
במייל ,לקוח שאינו מעוניין בקבלת חשבונית במייל יכול להצטרף לשירות באמצעות פניה לנציג
שירות.
ביצוע ההצטרפות באתר הוא בהתאם לתקנון ולתנאים ,כפי שפורטו בהליך ההצטרפות.
 .7.13כל מנוי רשאי להזמין המסלול רק על שמו ,במקרה של תאגיד ,על המזמין להיות בעל זכות
חתימה ומורשה מטעם החברה לעשות כן.
 .7.1.ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעה טלפונית למוקד בזק בטלפון  122או בפקס 13-
 5110991או בהודעה לכתובת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ דרך מנחם בגין 139
ת"א  51591או בכתובת בדוא"ל .bezeq_cust_serv@bezeq.co.il :לצורך ביטול העסקה
נדרש למסור שם ,ת"ז וכתובת .לקוחות עסקיים מתבקשים לפנות למוקד העסקי בטלפון 1-011-
 011-011או בפקס 1-011-7.-7.-9. :או באמצעות הדוא"ל.iski@bezeq.co.il :
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 .7.17הלקוח מסכים כי הפרטים שמסר לבזק בעת ההצטרפות לשירות ,ישמשו לצורך משלוח דבר
פרסומת מטעם בזק ,באמצעות פקס ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר
קצר .באפשרות הלקוח להודיע לבזק בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג
מסוים .במידה ואינו מעוניין לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלו מבזק ,יוכל לבצע זאת
בלחיצה על הקישור bit.ly/no_deals
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