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   מבצעה ןתקנו

 

 ואבמ
-ERICSSONמרכזיות אשר ירכוש סגרתו לקוח מבצע אשר במתערוך  ("החברה")להלן:  בע"מ נלאומיבי קזב

LG  :מסוגEMG100 IPECS  IPECS UCP,  ,IPECS CLOUD  של  טלוויזיה לרכושיהיה זכאיHisense 
ת סבפרי ,₪ 2,725, במקום ₪ 2,000של  מיוחדמחיר ב 65A7320FILמדגם  4K SMART TV 65מסך ''

בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. מע"מ,  ספתותב ים(תשלומ 60-ל) חודשל ₪ 34-החל ממים תשלו
 ספקהוא פוטר את החברה, ה בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי רמואמסכים להרוכש , במבצעבהשתתפותו 

ם ה בכל דרך שהיא עמכל דרישה, טענה או תביעה הקשורו/או כל מי מטעמם ואת עובדיהם  )כהגדרתו להלן(
  .המבצע

 
  הגדרות .1

 ההגדרה המפורטת לצידם להלן: בתקנון תהאים אבהחים למונ .1.1

 , רמת סיב, פתח תקווה.40שחם  -" כתובת החברה" .1.2

    את ההטבה כהגדרתה להלן. וקבל במבצעפות מהמרכזיות המשתת הימרכזי קנה – "המבצע" .1.3

י בתקופת המבצע ובכלל הנמכרת ע"י בזק בינלאומ ERICSSON-LG תוצרתרכזייה מ – מרכזייה"" .1.4
 EMG100 IPECS  IPECS UCP 100,  ,IPECS CLOUD: מים הבאיםדגזה ה

אשר  65A7320FIL מק"ט/מדגם Hisense חברת של 4K SMART TV טלוויזיה – "טלוויזיה" .1.5
 מופיעים בנספח לתקנון זה.  הפרטי

פי לאו עד גמר המלאי,  31.12.2020סתיים ביום יו 25.10.2020חל ביום י מבצעה - "עמבצה תקופת" .1.6
ת האריך או/או ל , לקצרת לשנותזכוה מה אתעצל שומרת מיבזק בינלאו. שנייםהמוקדם מבין ה

 .לפי שיקול דעתהעת ו כל, בעדיומבצע ומוה תקופת

 במבצעת ה המשתתפמרכזייש רכאשר לקוח עסקי  -" במבצעמשתתף או " "משתתף"או  "חהלקו" .1.7
ת המוגדרת כל ישות משפטיפתוח להשתתפות  המבצע. קנון זהת ותבהתאם להורא , הכלהחברהמ

 .מיאוזק בינלכלקוח עסקי בב
-החל מ חהים נותשלומ בפריסת ,₪ 2,725במקום  ₪ 2,000ל מיוחד שמחיר ב טלוויזיה – "ההטבה" .1.8

ככל  בתוספת מע"מ. ₪ 725. ההטבה משקפת הנחה של ע"מבתוספת מ תשלומים( 60-)ל לחודש ₪ 34
בור שבחר הלקוח עוויזיה תהא באותה פריסה על הטליה פיסית, פריסת התשלומים ירכשה מרכזשנ

 חודשים. 36-תהא להלקוח הצטרף לשירות מרכזייה בענן, פריסת התשלומים עבור ככל שיה. המרכזי
  מחיר.אים המפורטים בהצעת הלמען הסר ספק, ההטבה זמינה בהתאם לתנ

מהלך לרבות בהחברה בכל עת י יד ן עלעדכואשר יהא ניתן ל ,פחיו, לרבות נסתקנון זה -" וןקנהת" .1.9
 פיהנוסח המעודכן ביותר כ נוסח המחייב של התקנון הינוק יובהר, כי ה. למען הסר ספמבצעה תפוקת

ל שיקו ת לפיתנאי תקנון זה מעת לעהחברה שומרת על זכותה לשנות את  .ם אצל בזק בינלאומייישק
 תה.דע

  .אקזיט אלקטרוניקס בע"מ –" הספק" .1.10
 פרשנות .2

מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון  ןות בלבד, והתקנוחי נוכרוצנו ליה בלשון זכר תקנון זהב השימוש .2.1
  יין.הענ פיל יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך,

  זה.ון ו לפרשנותו של תקנות בלבד, ולא ישמשכותרות הסעיפים הינן לצרכי נוח .2.2

ו/או  המבצעראות הוון זה לבין הוראות תקנ אמה כלשהיו/או אי הת תירהסשל  רהמקל בכ .2.3
לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות  מבצעה בדבר  כלשהם םירחאומים לפרס

 תקנון זה.

 

 מבצעת בתתפוההש איתנ .3
 ע. צמבפת הבתקו הכזיירמרכשו קוחות עסקיים שויחול רק על ל ערך בכפוף לתקנון זהי מבצעה .3.1

המוקנות  הגבלה וא/גנה וו/או ה זכותה ו/או ראהומכל  ותבכדי לגרוע ו/או לשנ מבצעאין בתנאי ה .3.2
 דין. חברה ו/או על פי כלה וןבתקנ לחברה

תאם לתקנון בהו מבצעה תקופתאם נעשתה ב תהיה תקפה רק מבצעף במשתת כל פעולה של .3.3
 . מבצעולהוראות ה

ו שהנוע השתתפות של משתתף כלמל עדי,בלדעתה ה לי שיקוות, לפת הזכצמה אהחברה שומרת לע .3.4
רמה, עבירה, ה של מעשמ תוך ביצוע השתתףכי  סביר ששח שקייםככול  מכל סיבה שהיא צעמבב

באופן אחר  מבצעכללי הלה חשש כי עקף את או שיעדין ו/ או תוך הפרת התקנון או כל חוסר תום לב



 
 

 

 

עומד בקנה אחד עם אופן  מחדל שאיננואו  הכל מעשכיחשב לב" י תום עניין זה, "חוסרכלשהו. ל
 . מבצעהי ללו מהווה עקיפה כלשהי של כא/ו מבצעהמהות  ו/או עם ומקובלר סבי עצבמ

 .מדרגה ראשונה ועל בני משפחותיהם אסורה על עובדי החברה מבצעב ההשתתפות .3.5

ו/או  ותכני תשנות אוכן ל ,וחלקאו  וכול, בכל עת צעבמה ה את הזכות לבטל אתמרת לעצמהחברה שו .3.6
 לעדי.בה הל דעת, על פי שיקווליוגע אהנאחר  רטו/או כל פ ומועדי ו/או וינהל

מבצע ו/או יעשה על ידי משתתף בתבכל דרך שהיא ש מבצעהחברה לא תהיה אחראית על כל פרסום ל .3.7
 .גורם שאינו מטעם בזק בינלאומיעל ידי כל 

 

  מבצעתיאור ה  .4

 .מבזק בינלאומי תתפות במבצעה מהמרכזיות המשייכזמר שתרכילהמבצע מתייחס  .4.1
יהיה  הקבועים בבזק בינלאומי, במחירי המבצע ,מבזק בינלאומי המרכזיי לקוח עסקי אשר ירכוש .4.2

 .ההטבהאת  אי לקבלזכ

הנלווה ככל שקיים על  דה והציוייהמרכזאספקת  רחלאי עסקים מי 14 עדוצע תב ההטלוויזי תאספק .4.3
 . קוח אחרתאלא אם נמסר לל ,יוד וחיוב הלקוחהצת נתקה ,פי הצעת המחיר

אחריות על  שירות או תמיכה. ונה מספקת עבורואי טלוויזיההבזק בינלאומי אינה אחראית לטיב  .4.4
נה תחול אחריות עפ"י דין הראשו , בשנהבהתאם לתעודת האחריות הטלוויזיה תינתן ע"י הספק

באתר הספק בכתובת:  יעופן המובשנתיים שלאחר מכן תחול אחריות בהתאם לתקנו
https://www.hisenseil.co.il/limited-warranty-contract . 

כי לא תחול במקרה של שבר או נזק י אחריות היצרן ומובהר אחריות תחול בהתאם לתנאהמובהר כי  .4.5
 משתמש.

ברה לא ל את ההטבה ולחלא יהא זכאי לקב לוויזיההטודת משלוח עעל תם תולחב שר יסרלקוח א .4.6
ייתה להינתן כל התחייבות כלפיו לרבות לעניין ביטול העסקה אשר במסגרתה אמורה התהיה 

 ההטבה.

ני לפ הטלוויזיהכבר ללקוח, הלקוח יחויב בשווי  הנמסר ויזיההטלושבמקרה של ביטול העסקה, ככל  .4.7
ה כל כשלא נעשה ב פקלסישיבה , אם הטלוויזיהב בשווי וח לא יחויהלק , בתשלום אחד.חהההנ

קבלת מיום  עסקים ימי 5תוך  סגורה אשר לא נפתחה(שימוש ובאריזתה המקורית )אריזה 
 יה.הטלוויז

)כמוגדר בהסכם או  ת המינימליתתום תקופת השירוודם לח אשר יסיים את ההתקשרות קלקו .4.8
 לפני הנחה מחיריב בחו, יחודשים לפחות( 36ה בת תקופ –ענן ירות מרכזיה בסקת שכשל ע הבמקר

 .למועד בו סיים את ההתקשרותי יחס באופן ספת מע"מ(בתו ₪ 2,725) הטלוויזיהשל 

חברה ו/או מי ה .מבצעמשתתפי השל  תהא על אחריותם הבלעדית ,על כל שלביו ,מבצעב תפותהשת .4.9
או עקב ו/ מבצעלמי ממשתתפי הא שייגרם מין וסוג שהו נזק מכלכל ל תתישא באחריו לא מטעמה

ממנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  או בכל חלק מבצעי השתתפות בא השתתפות ו/אובקשר עם 
 או תביעה הקשורהענה לא תקים למשתתפים כל עילה, ט מבצעהשתתפות ב רש כיבמפו מוצהר בזה

 .מבצעבמישרין או בעקיפין עם ה

 

 פרטיות על ה נהג .5

. החברההצעת מחיר של כם התקשרות/בחתימה על הסכרוכה  מבצעבההשתתפות לעיל, כאמור  .5.1
נוספים בעתיד.  פרטיםלספק ייאלץ למסור לחברה ו/או  מבצעתכן כי משתתף בבנוסף לאמור לעיל, יי

 . מבצעשתתף בלהיהיה בקשים, לא ניתן המת בלא שיימסרו הפרטים והנתונים
משתתף נותן דין. למרות האמור לעיל, הלהוראות הסרו לה בהתאם ים שיימפרטה להחברה תשמור ע .5.2

 שהחברה תהיה רשאית: לכך בזאת את הסכמתו
 ;בדיןש סמכות פי על לאחר, מבצעהמשתתף ב פרטי עבירלה .5.2.1

 ;הטבההורך מימוש לצ יר את פרטי המשתתף במבצע לספקלהעב .5.2.2
עורכי  בידי הקיים דעים ובמיבנתונ סחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים,מ שימוש לעשות .5.2.3

 ;בצעמה

ה באופן ישיר או מפורש, מתנאי ירה אחרת, העוללכל מטרה סבטים לעשות שימוש בפר .5.2.4
 תקנון זה.

ם ישייהספק לא יעבירו לצדדים שלישיים, את פרטיו האו/או זה, החברה  בתקנוןמבלי לפגוע באמור  .5.3
מקרים ד סופי, אלא בו כמועמה ו/אכו/או שולח חומר אשר לא הוכרז כזו עמבצשל משתתף ב

 ורטים להלן:המפ
 של בזק בינלאומי; לצורך שמירה על זכויותיה ון, כפי שיידרשת תנאי התקנפר אבמקרה שה .5.3.1
 .לעשות כן מבצערה לעורכי הת המוככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכ .5.3.2

https://www.hisenseil.co.il/limited-warranty-contract


 
 

 

 

  שונות .6

וראות כלשהי, הסיבה מתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית ת הוראות תקנון זהה מאככל והור .6.1
 אות כל דין. בהתאם להור ניתןישארו בתוקף עד כמה שהאחרות י התקנון

ון מתקנ בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובעל .6.2
לי בלבד, ללא כללי ברירת הדין יחול הדין הישרא צעבמ. על הוראות תקנון זה ועל המבצעזה ומן ה

 שבו.

כל בכל עת, ללא  יהבלעד הדעת יקולאות תקנון זה על פי שהורת את ולשנ ל זכותה,שומרת ע החברה .6.3
הספק ו/או הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה 

ם יו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויאו בגין נזקים /ר ווו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמ
 צועם.ך כדי ביותו

 ידות. יח 50 –במבצע  וויזיותטל נימלי שלימלאי מ .6.4
 

ה הסכמה ומהו במבצעההשתתפות ובמבצע דים בקשר להשתתפות זכויות וחובות הצד ממצה אתזה ון תקנ
  לאמור בו.מלאה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 הטלוויזיהמפרט  –נספח 
 

Hisense 65A7320FIL 
4K SMART TV 

65"מסך   
 65A7320FILמק"ט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 סקירה

 
 65מסך " 

4K SMART TV 

 נתונים 

PCI  )אינדקס החלקת תנועה(Hz 

Smart TV 

4K Ultra HD 3840X2160 

 Quad Coreמעבד )ליבה מרובעת( 

 חיבורים 

 3xHDMIכניסת 

 2xUSBסת כני

 תכונות 

DVB-T\T2 )עידן פלוס( 

 HDR 10+ Decoding, HDR 10, HLG 

4K Upscaling 

DTS - Virtual X 

 מידות 

 מידות כולל מעמד בס"מ

   25.2עומק  144.8רוחב   88.4גובה 

 מידות ללא מעמד בס"מ

   8.1עומק  144.8רוחב   83.4גובה 

 ק"ג 17.5משקל כולל מעמד 

 ק"ג 16.7 משקל ללא מעמד



 
 

 

 

 מפרט טכני מלא 

 מפרט מלא   
65A7320FIL דגם 

 Smart TV כן

4K Ultra HD 3840X2160 רזולוציה 

 מובנה  WIFI כן

 )עידן פלוס(  DVB-T\T2 כן

 מעבד Quad Coreמעבד )ליבה מרובעת( 

 תצוגה  

 גודל מסך 65" 

Hz PCI )אינדקס החלקת תנועה( 

300 Nits   

  Peak Brightness 

 זווית צפיה   מעלות  178/   178

D-LED תאורה אחורית 

 בהירות תמונה 

 תכונות  

VIDAA U4 מערכת הפעלה 

 כן 
( למוסיקה, וידאו  DMPנגן מדיה דיגיטלית )

 ותמונות 

RemoteNOW  אפליקציה לסמארטפון 

 שיקוף מסך   כן 

 כתוביות כן 

 )מדריך תוכניות אלקטרוני( EPG כן 

 DLNA כן 

VEWD  דפדפן 

VEWD  חנות אפליקציות 

 אפשרות טיימר לכיבוי  כן 

ית, צרפתית,  ת, ערבית, רוסעברית, אנגלי
 שפת תפריט ועוד... 

 בקרת הורים  כן 

 DVB-Tהקלטה  כן

 VP9מפענח  כן

 H.265/H.264/MPEG4מפענח  כן 

 CEC כן 

 ARC (HDMI 1כן )

 שליטה בתמונה  
 Local Dimming לא

  Loacal Dimming Zones 

 4K Upscaling כן

 שליטה בתאורה אחורית כן

 מיתרה אחורית דינשליטה בתאו כן

   Overscan כן

 MEMC / MJC לא 



 
 

 

 

20> ms Input Lag )מצב משחק( 

 חיבורים  

 HDMIכניסת  (3)(3x2.0)כן 

 RFכניסת אנטנה  כן 

 USBכניסת  (2כן )

 AVכניסת  כן 

 Componentכניסת  לא

 ה לאוזניותיציא לא

 SPDIFיציאת אודיו  כן )אופטי( 

 (LANאתרנט ) כן 

 שת אלחוטיכרטיס ר ( G2.4 כן )

 ופרופילים    Bluetoothתמיכת  כן

 שמע  

 AC3מפענח  כן

 DTSמפענח  כן

 Dolby Digital כן

 אקוולייזר  Band כן

 רמקולים מובנים  2

2X10W הספק רמקולים 

 סנכרון קול ושפתיים  כן

 וצמת קול אוטמטית ע כן

 חומרה  

100~240VAC 50Hz ספק מתח 

160W לצריכת חשמ 

1W שמל )מצב כבוי(צריכת ח 

 מידות  

 מידות כולל מעמד בס"מ   25.2עומק  144.8רוחב   88.4גובה 

 מידות ללא מעמד בס"מ   8.1עומק  144.8רוחב   83.4גובה 

 מידות אריזה בס"מ 18.6עומק  162.9רוחב   99.6גובה 

 מרווח ברגים )תליה על קיר( בס"מ 30/20

 משקל  

 מעמד משקל כולל  ק"ג 17.5

 משקל ללא מעמד  "גק 16.7

 אביזרים נלווים  
 שלט רחוק  

 סוללות כן

 למשתמשמדריך  כן

 תעודת אחריות  כן

 מעמד שולחני כן
 

 
 


