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קהל יעד

לקוחות עסקיים חדשים וקיימים בשירותי האינטרנט

מהות המבצע

לקוחות עסקיים) (1מצטרפים לאחד המסלולים שבמבצע ומשלמים ל (2)HOT -למשך תקופה של עד
 36חודשים )להלן :תקופת ההטבה( ,עבור שירותי תשתית אינטרנט ,ספק אינטרנט  HOT netונתב
עסקי מתקדם כולל חיבור לרשת אלחוטית ,כמפורט להלן :
מהירות

מחיר לחודש

500/10Mb

₪ 319

שירות רשת אלחוטית אינו כולל תמיכה טכנית ,שתסופק בתשלום לפי מחיר מחירון כפי

דגשים

שישתנה מעת לעת .מחיר המחירון העדכני הינו  ₪ 4.24לחודש.
תעריפים לאחר

 HOTרשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את מחיר ההמשך בהפרשי הצמדה למדד

שתסתיים תקופת

המחירים לצרכן.

ההטבה
ציוד והתקנות

ציוד
נתב אבטחה מתקדם לעסקים :מדגם  Cisco RV220Wאו דומה לו בהשאלה ללא פיקדון.
לקוחות חדשים :ניתן לשדרג לנתב מתקדם מדגם  Fortinet F40 wifiבתוספת  ₪ 10לחודש
לקוחות במבצעים קיימים  :יכולים לשדרג את נתב  HOTהישן שברשותם )מכל דגם( לנתב
מדגם  Fortinet f40 wifiבתוספת  ₪ 40לחודש
התקנות
במסגרת מבצע זה זכאי לקוח להתקנה ראשונית בלבד ללא עלות .התקנת ציוד נוסף תחוייב
בעלות לפי מחירון.

תוקף ההצעה מיום 9.5.21
הוראות כלליות
המבצע מיועד ללקוחות עסקיים בלבד ,בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי .HOT
לקוח עסקי :תאגיד רשום ,עוסק מורשה ,עוסק זעיר המשלמים מחשבון העסק ועושים בשירותים שימוש
שעיקרו לצורך בית העסק .חבילת הטלוויזיה העסקית תסופק רק לכתובת העסק ,לפי הרישום בטופס ניכוי מס
במקור או במסמכי ההתאגדות.
לכל המחירים הנקובים בתקנון יתווסף מע"מ כדין
ההצעה בתוקף בהתאם למועד שנשלחה ללקוח וכל עוד היא מוצעת לכל המנויים הנמנים עם קהל היעד.
אפשר לקבל מידע מלא על מחירון  ,HOTעל מסלולי השירותים ועל מחזורי החיוב באתר האינטרנט
של  HOTבכתובת ) www.hot.net.ilלהלן" :האתר"(.
שדרוג למסלולים בשירותים אחרים כפוף למסלולים שישווקו בידי  HOTבאותה עת.
הגלישה במהירות שיבחר הלקוח מותנית בעמידה של המחשב הביתי של הלקוח בדרישות הסף הטכנולוגיות
המפורטות באתר.
 HOTוספקית האינטרנט רשאיות לקצר את התקופה שיוצע המבצע ,להאריכה או לסיימה בכל עת.
ספק האינטרנט אחראי באופן בלעדי לשירותי הגישה אותם הוא מספק במסגרת המבצע.
המחירים כוללים תשלום עבור שירותי ספק אינטרנט שבמבצע .תמיכה ותיקון תקלות בשירותי ספק
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האינטרנט הינן באחריות הספק.
בהתאם להוראות הדין ,מהירות הגלישה באינטרנט הינה על בסיס מאמץ מירבי )" .("best effortהמהירות
מושפעת מגורמים שונים כגון -המחשב הביתי ,השרת באתר בו גולש הלקוח ,שירותי ספק האינטרנט ועוד.
מהירות הגלישה המקסימלית המפורטת בתקנון הינה בחיבור קווי .מהירות הגלישה המקסימלית ברשת
אלחוטית הינה בהתאם למגבלות הטכניות.
בהתאם להוראות כל דין ,החיבור לשירותי  HOTואספקתם מותנים בזמינות התשתית באזור שהמנוי נמצא בו,
וכפופים למגבלות טכניות ולתנאי הרישיון שניתן ל HOT -ממשרד התקשורת )"הרישיון"(.
התשלום עבור תשתית האינטרנט הוא בהוראת קבע או בכרטיס אשראי.
בהצטרפותו למבצע נותן הלקוח הסכמתו לכך שאמצעי התשלום הניתן על ידו ,ישמש במקרה הצורך לגביית
תשלומים עבור כל אחד מהשירותים המסופקים על ידי קבוצת  ,HOTלרבות שירותי הטלוויזיה בכבלים )הוט –
מערכות תקשורת בע"מ( ,שירותי תשתית אינטרנט ו/או טלפון )הוט טלקום שותפות מוגבלת( ושירותי גישה
לאינטרנט )הוט נט שירותי אינטרנט בע"מ( ,ולצורך כך נותן הלקוח הסכמתו להעביר את פרטי אמצעי התשלום
לכל אחת מהחברות הנזכרות לעיל.
לשם התקשרות בעסקה הכרוכה במתן אשראי ע"י  ,HOTתהיה  HOTרשאית לקבל חיווי מלשכת
האשראי אודות נתוני האשראי לגבי הלקוח הכלולים במאגר לפי חוק נתוני אשראי ,תשע"ו .2016 -לשם
קבלת החיווי ,לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגבי הלקוח הכלולים
במאגר ,בהתאם להוראות הדין .כל עסקה הכרוכה במתן אשראי ע"י  HOTכפופה לחיווי שיתקבל כאמור.
ציוד ושירותים אחרים ש HOT-מציעה ושאינם ניתנים למנויים במבצע זה ,יוצעו בהתאם למחיר מחירון ,HOT
כפי שיהיה מעת לעת.
 HOTתהיה רשאית לשנות את מחירי השירותים וכן את תעריפי ציוד הקצה בחלופות השונות הנזכרות בתקנון
זה ,בכפוף להוראות כל דין.
לקוח שיפר את תנאי ההתקשרות עם  ,HOTובכלל זה את תנאי המבצע ,לא יהיה זכאי עוד לתנאי המבצע,
מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד ל HOT-במקרה כזה.
ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה כדין בטלפון  *6939או בדואר בכתובת שלהלן :יהושע הצורף  13ב"ש,
מיקוד  8489955או בפקס.1-801-700-701 :
תקנון זה כפוף לתנאי הסכם המנוי שבין  HOTובין מנוייה ,ואינו גורע ממנו.
ללא כפל הטבות.

):HOT (2

הוט טלקום ש.מ.550215255 .

 – HOT Netהוט נט שירותי אינטרנט בע"מ ח.פ51-2129701 .
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