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 "שבוע חינם לניידים" הטבתתקנון 
                                

 הטבההתקופת  .1

 
 .(כולל) 20115.2.בתאריך  סתייםתו 1.20130.1תאריך ב ההטבה תחל

 
 לקוחות זכאים .2

המנויים על , "(המנוי: "להלן)ובמהלך תקופת ההטבה או חלקה  26.1.11לקוחות בזק ביום 
 .פוף לאמור להלןבכ, קווים פעילים לפני יום זה

או הופסק המנוי לגביו מכל סיבה שהיא במשך /ו או נותק/ו או בוטל/במידה והקו הוקפא ו
 .או להטבה/לא יהא זכאי המנוי לזיכוי כלשהו ו, הטבהה תקופת

 
 

 מסלול ההטבהתנאי  .3

 

 1,000עד אנלוגי טלפון קו  לעהמנויים במסגרת הטבה זו יקבלו לקוחות בזק זכאים  3.1
ללא ,  כפי שיפורט בתקנון זה, יםדליעדים ניי בתקופת ההטבה ,אשונותשיחה רדקות 

 .ן"כולל קישוריות לרשת הרט, חיוב בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע

שיחה דקות  1,000עד  IPCבמסגרת הטבה זו יקבלו לקוחות בזק זכאים המנויים על קו  3.2
כפי שיפורט , יםדנייליעדים  בתקופת ההטבה, זמנית-לכל קו חוץ שיחות בוראשונות 

כולל קישוריות לרשת , ללא חיוב בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע,  בתקנון זה
 .ן"הרט

דקות  5,000עד  PRIצירי  לעהמנויים במסגרת הטבה זו יקבלו לקוחות בזק זכאים   3.3
כפי שיפורט בתקנון , יםדליעדים ניי בתקופת ההטבה מנוי ראשילכל  ראשונות שיחה

 .ן"כולל קישוריות לרשת הרט, בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע בללא חיו , זה

מנויי שובלבד  , ן"שיונות למתן שירותי רטימספרי טלפון של מנויי בעלי ר -יעדים ניידים  3.4
ושאינם , 1שיונות כאמור אינם מספרי טלפון לפי הקידומת המתחילה בספרה יבעלי ר

 .אינטרנט שמספקים ספקי אינטרנט תימספרי טלפון המאפשרים גישה ישירה אל שירו

או לקו טלפון /ו או בכלל אחר שבוערה ללא יהיו ניתנות להעב, דקות הטבה שלא נוצלו 3.5
 .או מנויים אחרים/של אותו מנוי ו אחר

 
 בגין דקות שיחה שבמבצעהנחה אופן מתן ה  .4

 

תינתן לפי מועדי הוצאות  אי ההטבהפ תנ"לה זכאי המנוי עהשיחה דקות הטבת  4.1
 . חשבונות הטלפון התקופתיים בבזק לכל מנוי ומנוי ובכפוף למגבלות מערכות בזק

 הטבהמסגרת המכל קו ברק בגין דקות שיחה שבוצעו בפועל  ןתינת הטבת הדקות 4.2
 .הטבהובכפוף לתנאי ה

 הטבההבאם יתברר כי , נהשנית הטבהאו לחייב בגין /ו הטבהתהיה רשאית לבטל  בזק 4.3
 .שלא כדיןנוצלה לרעה או בטעות או  ניתנה

 

 הוראות כלליות .5

 
בזק אינה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים בתקנון זה אשר מקורו בגורמים  5.1

 .'וכו, שביתה, מלחמה, לרבות אסונות טבע  –שאינם בשליטתה הבלעדית של בזק 

סומים אחרים או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפר/בכל מקרה של סתירה ו 5.2
 .תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין, לרבות בעיתונות, הטבהכלשהם בדבר ה
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במידה והוא חייב תשלומים כלשהם בגין שרותי  הטבהבזק רשאית שלא לצרף מנוי ל 5.3
 .או הינו בדרגת סיכן גבוהה כמוגדר במערכותיה/בזק ו

ואינן , נשוא המבצע הטלפוןנן אישיות למנוי הרשום על קו יהזכויות על פי תקנון זה ה 5.4
 .ניתנות להעברה

 אי בגין ,חרא או כספי, שהוא זיכוי לכל זכאי יהיה לא הלקוח .פעמית חד הנה ההטבה 5.5

  .אשהי סיבה מכל ,ההטבה ניצול

כמחווה של רצון טוב , ההטבה ניתנת מבזק ללקוחות הזכאים לפנים משורת הדין 5.6
 .ובאופן אוטומטי


