תקנון מבצעי שירות  ,B144מרץ 2021
.1

תקופת המבצעים
המבצע על חבילת הפרסום יחל ביום  16.3.2021ויסתיים ביום  31.7.2021כולל .או עד
להגעה ל  3,000חבילות פרסום ,הראשון מבניהם.

.2

מהות המבצעים
 .2.1מבצע הנחה על יחידות הפרסום למשך החודשיים הראשונים למצטרפים חדשים
לשירות המדריך העסקי  -לחבילה של  300יחידות פרסום לחודש -הטבה של 30%
הנחה על חיוב עבור יחידות הפרסום בשירות המדריך העסקי ,מקסימום עד 300
יחידות פרסום בחודש בעלות מבצע של  ₪ 0.66ליחידת פרסום ,וזאת למשך 3
חודשים (סה"כ הטבה ללקוח לחודש לא יעלה על  ₪ 87לחודש) ,וכל עוד הלקוח
נשאר בשירות .לאחר  3חודשים ייגבה התעריף הרגיל עבור יחידות הפרסום (₪ 0.95
ליחידה).
2.2

מבצע הנחה על דמי הניהול למצטרפים חדשים לשירות המדריך העסקי בחבילת
פרסום בשרות  B144במסלול משולב עם קידום מודעות במנוע החיפוש גוגל
(בתקציב חודשי של  ₪ 500או  ₪ 1000לחודש למודעות גוגל)  -הטבה של 30%
הנחה על דמי ניהול הקמפיין ל  3חודשים הראשונים( ,שהינם  ₪ 299או  499ש"ח
בהתאמה לחודש ) .לאחר הנחה דמי הניהול יהיו  ₪ 209או  ₪ 349לחודש בהתאמה.

2.3

מבצע הנחה על דמי הניהול למצטרפים חדשים לשירות המדריך העסקי בחבילת
פרסום בשרות  b144במסלול משולב עם קידום מודעות ברשת החברתית פייסבוק
(בתקציב חודשי של  ₪ 500או  ₪ 700לחודש למודעות פייסבוק)  -הטבה של 30%
הנחה על דמי ניהול הקמפיין ל  3חודשים הראשונים( ,שהינם  ₪ 299או  399ש"ח
בהתאמה לחודש) .לאחר ההנחה דמי הניהול יהיו  ₪ 209או  ₪ 279לחודש בהתאמה.
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רשאים להשתתף במבצעים
לקוחות חדשים שיצטרפו לחבילות הפרסום של  B144לחבילה של  300יחידות פרסום או
לחבילת גוגל  /פייסבוק ריסלר .
.3

כללי:
 .3.1התנאים הנוספים שיחולו על המנויים המצטרפים לשירות הינם תנאי השימוש של
המדריך העסקי.
 .3.2הזכויות על פי תקנון זה הינן אישיות למנוי על השירות ,ואינן ניתנות להעברה.
 .3.3בזק רשאית בכל עת לשנות ,להאריך ,לקצר ,להפסיק או לבטל את המבצעים ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר החברה ושתוקפה יהיה מיידי.
מוסכם כי הודעה כאמור באתר תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר
על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.
 .3.4במקרים בהם קיימות מגבלות טכנולוגיות כלשהן או אחרות .לקוחות אשר מבקשים
להצטרף למבצע ויקבלו מבזק הודעה כי בשל מגבלות טכנולוגיות אינם יכולים לקבל
את השרות ,לא יהיו רשאים להשתתף במבצע או לשמור זכויות להשתתפות עתידית
שלאחר תום תקופת המבצע.
 .3.5בזק רשאית לגבות התשלומים המפורטים בתקנון זה באמצעות חשבון הטלפון של
המנוי ובמידה והלקוח לא משלם בגין השירות  ,תעשה הגבייה בכל דרך אחרת
המקובלת על פי חוק.
 .3.6בזק רשאית שלא לצרף למבצע מבקש/מנוי החב חובות לבזק בגין שירותים או שהינו
מוגדר במערכותיה ברמת סיכון גבוהה עקב חובות עבר.
 .3.7בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .3.8אין בפרסום המבצעים כדי להוות המלצה כלשהי מצד בזק באשר להתאמת השירות
ללקוח.
 .3.9בכל מקרה בו יפר הלקוח את הוראות תקנון זה או במידה ויועלו חשדות של שימוש
לרעה בזכאות הניתנת ,תהא בזק רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהייה
ללקוח כל טענה או תביעה כנגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע.
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 .3.10כל המחירים בתקנון זה אינם כוללים מע"מ.
 .3.11כל לקוח רשאי להזמין אחד מהמבצעים רק פעם אחת ורק על שמו ,במקרה של
תאגיד ,על המזמין להציג אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכות חתימה ,המאפשרת
הצטרפות למבצע.
 .3.12הלקוח רשאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה טלפונית 1-700-707-144 :או
בהודעת דוא"ל B144iskiguide@bezeq.co.il :או בהודעה בכתב :בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ המנור  7חולון ,מיקוד .5886105 :
16.3.2021
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