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תקנון חבילת דאבל/טריפל
.1

אופן ההצטרפות למבצע :באמצעות שיחה עם מוקדי המכירות של בזק בינלאומי בטלפון
 1-800-014-014או  *5014או  03-3035391ומסירת הפרטים הנדרשים לנציג בזק בינלאומי ,או
כפי שתקבע בזק בינלאומי מזמן לזמן.

.2

תיאור השירותים והמוצרים הכלולים בחבילות :שירותי גישה לאינטרנט של בזק בינלאומי
ולתשתית של בזק ,ראוטר ,וחבילת "משפחה" של .STING TV
 2.1חבילות הטריפל כוללות גם  300דקות טלפון ביתי

.3

פירוט המבצע:

המצטרפים לכל אחת מהחבילות ייהנו ממחיר מוזל לשנה הראשונה בה יהיו מנויים לשירות  -המחיר
לשלושה החודשים הראשונים בשתי החבילות עומד על  ₪ 99לחודש כולל מע"מ .לאחר שלושה
חודשים:

.3.1

חבילת "דאבל " הכוללת את השירותים והמוצרים כפי שתוארו בסעיף  ,2כולל חבילת
ספק (יוזר) ותשתית במהירות  Mb40או  Mb100במחיר  ₪ 199לחודש כולל מע"מ ,למשך
תשעה חודשים .החבילה כוללת התקנה חד פעמית ללא עלות.

.3.2

חבילת "טריפל" הכוללת את השירותים והמוצרים כפי שתוארו בסעיף  2ו ,2.1 -כולל
חבילת ספק (יוזר) ותשתית במהירות  Mb40או  Mb100במחיר  ₪ 199לחודש כולל מע"מ,
למשך תשעה חודשים .החבילה כוללת התקנה חד פעמית בעלות של  ₪ 149כולל
מע"מ.

המחיר המוזל לשלושה חודשים הראשונים בשתי החבילות מגלם  ₪ 40באינטרנט ו ₪ 59-בטלוויזיה
ובחודשים  ₪ 100 4-12באינטרנט ו ₪ 99-בטלוויזיה  -משמע  3חודשים ראשונים ב ₪ 99-לחודש .כל
לקוח חדש של שירותי  STING TVזכאי לקבל הטבת שלושה חודשים ראשונים ב ₪ 59 -בעת הצטרפותו
הראשונה לשירות  STING TVבלבד.
החל מהחודש ה 13 -מחיר כל אחת מהחבילות יעלה ב ₪ 30-כולל מע"מ ( ₪ 229לחודש ₪ 20 -
תוספת על החבילת אינטרנט  ₪ 10 +עלות הנתב כאשר בשנה הראשונה הוא חינם).

.3.2.1

החבילות ללא התחייבות

.3.2.2

תא דואר אלקטרוני בנפח  ,MB100ללא תשלום נוסף.
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.3.2.3
.4

תמיכה טכנית  24שעות ביממה ,ללא תשלום נוסף.

מי זכאי להירשם למבצע
זכאים להשתתף במבצע:

.4.1

לקוחות חדשים וקיימים בשירותי האינטרנט המהיר של בזק בינלאומי אשר ימסרו אמצעי
תשלום תקף בלבד (לקוחות חדשים בלבד בסטינג רשאים ליהנות משלושה חודשים
ראשונים ב) ₪ 59 -

.5

כללי

.5.1

בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע ,לשנות את
מחיר החבילות ו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את המבצע בכל עת בלא הודעה
מראש.

.5.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

.5.3

רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה
שהיא למבצע זה ו/או למנויים.

.5.4

אין כפל מבצעים והנחות.

.5.5

אספקת השירותים בהתאם לתנאי השימוש הרלוונטיים של בזק בינלאומי שבאתר
האינטרנט  ,www.bezeqint.net -כפי שיעודכנו מעת לעת.

.5.6

ידוע ללקוח כי שירותי  STING TVניתנים על ידי צד שלישי שאינו בזק בינלאומי ,ובהתאם

לתנאי השירות הקיימים באתר האינטרנט -

 ,https://www.stingtv.co.ilכפי שיעודכנו

מעת לעת.

.5.7

מבלי לגרוע מהאמור ,יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט במכתב ההצטרפות שיישלח
ללקוח.

