תקנון מבצע חבילת Full WiFi
חבילת  Beו Bspot -מרץ ( 2019ללא עלות דמי התקנה)
.1

מהות החבילה ותנאיה
 .1.1חבילה של נתב  Beוערכת  Bspotבעלות חודשית של  ₪ 29.90ללא עלות
דמי התקנת טכנאי .בזק רשאית לשנות את תעריפי החבילה מעת לעת
בהודעה מראש ללקוח.
 .1.2המחיר תקף ליחידה אחת בלבד של  Beולערכה אחת בלבד של Bspot
למנוי .דהיינו הלקוח יכול לקבל את תנאי החבילה במבצע רק פעם אחת.
 .1.3במידה והלקוח מפסיק את אחד השירותים שבחבילה הוא ישלם עבור
השירותים בהתאם למחיר המחירון התקף באותה העת .המחירון כיום עבור
דמי שכירות חודשיים של ה Be -הוא סך של  ₪ 19.9לחודש ועבור Bspot
הוא סך של  ₪ 19.9לחודש.
 .1.4התקנת ציוד  Bspotתעשה על ידי טכנאי בזק בלבד וזאת ללא עלות.
 .1.5ההצטרפות לחבילה היא מ 28/2/19ועד  1/4/19או  8000חבילות המוקדם
מביניהם.
 .1.6לקוחות שהצטרפו לחבילה וחוייבו בהתקנת האינטרנט בעלות - ₪ 49
יקבלו זיכוי על כך.

.2

רשאים להצטרף לחבילה:
 .2.1לקוח קיים בבזק ,בעל תשתית אינטרנט פעילה של בזק (להלן לקוח/מנוי)
המצטרף לחבילה.
 .2.2לקוח קיים בבזק ,בעל תשתית אינטרנט פעילה של בזק (להלן לקוח/מנוי)
עם  Beהמזמין ערכת .Bspot -
 .2.3לקוח קיים בבזק ,בעל תשתית אינטרנט פעילה של בזק (להלן לקוח/מנוי)
עם  Bspotהמצטרף ל.Be -
 .2.4לקוח חדש בתשתית האינטרנט של בזק (להלן לקוח/מנוי) המצטרף
לחבילה.

.3

שונות:

נתב  Beוערכת  Bspotבשכירות חודשית בחשבון הטלפון (ציוד בבעלות בזק) בכפוף
לתנאי השמוש הרצ"ב ולתנאי השכירות הרצ"ב.

.4

כללי:
 .4.1הזכויות על פי מסמך זה הינן אישיות למנוי המצטרף/הרשום על האינטרנט
המהיר של בזק ,ואינן ניתנות להעברה.
 .4.2בזק אינה מתחייבת לספק את השירות בכלל או ברמת שירות כלשהי
במקרים בהם קיימות מגבלות טכנולוגיות כלשהן ו/או אחרות .לקוחות אשר
מבקשים להצטרף לחבילה ויקבלו מבזק הודעה כי בשל מגבלות טכנולוגיות
(לרבות מגבלות לעצם התחברות לשירות אינם יכולים לקבל את השרותים/
בחבילה  ,לא יהיו רשאים להשתתף בחבילה ו/או לשמור זכויות
להשתתפות עתידית שלאחר תום תקופת החבילה.
 .4.3בזק תהא רשאית לנתק ו/או לא לחבר/להעתיק את השירות לכל מנוי בגין אי
תשלום חובות כלשהם ע"פ חוק התקשורת ותקנותיו ומבלי שמנוי יהא זכאי
להחזר/קיזוז של דמי העתקת הקו /השירות וללא שתעמוד לו הזכאות לזיכוי
כספי כלשהו .חב' בזק תהא רשאית להימנע מצרוף לחבילה מבקש/מנוי
החב חובות לבזק בגין שירותים.
 .4.4בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים במסמך זה באמצעות חשבון
הטלפון של המנוי ובמידה והלקוח לא משלם בגין השירות  ,תעשה הגבייה
בכל דרך אחרת המקובלת על פי חוק.
 .4.5ההצטרפות בכפוף למגבלות טכנולוגיות ויכולות הרשת.
 .4.6בזק רשאית שלא לצרף לחבילה מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין
שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.
 .4.7הזמנת/אספקת השירות /הקו והתקנתו /אספקתו יהיו כפופים לחוק
התקשורת ,לתקנות ,לכללים ולרישיון שהותקנו מכוחו ובכפוף לכל דין ,וכן
למגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות.
 .4.8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר החבילה  ,תגברנה הוראות מסמך זה לכל
דבר ועניין.
 .4.9בכל מקרה בו יפר מנוי את הוראות מסמך זה או במידה ויועלו חשדות של
שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,תהא בזק רשאית למנוע את השתתפותו
בחבילה ולא תהייה למנוי כל טענה ו/או תביעה כנגדה בגין מניעת
השתתפותו בחבילה.

 .4.10בזק אינה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים במסמך זה אשר מקורו
בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית של בזק ,לרבות – אסונות טבע ,
מלחמה ,שביתה ,פעולה רשלנית ו/או מחדל של ספקי שירות וכדומה.
 .4.11כל המחירים במסמך זה כוללים מע"מ.
 .4.12כל מנוי רשאי להזמין החבילה רק על שמו ,במקרה של תאגיד ,על המזמין
להציג אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה ,המאפשרת הצטרפות לחבילה.
 .4.13ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעה טלפונית למוקד בזק בטלפון 199
או בפקס  03-6118221או בכתובת בדוא"ל  contact@bezeq.co.ilאו
בהודעה לכתובת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ דרך מנחם בגין
 132ת"א  .61620לצורך ביטול העסקה יש למסור שם ,ת"ז וכתובת.
 .4.14תנאי שימוש בנתב  Beותנאי השכירות מצורפים כנספח לתקנון זה ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו.
 .4.15בזק רשאית בכל עת לשנות ,להאריך ,לקצר ,להפסיק או לבטל את תנאי
החבילה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר בזק
ושתוקפה יהיה מיידי .מוסכם כי הודעה כאמור באתר תשמש הודעה
מספיקה והולמת והלקוח מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.

תנאי שמוש של  Beמהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
עם הזמנת הציוד ישלח ללקוח הסכם שכירות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
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