שירות  IPVPNלעסקים – קישור לרשת שע"מ
תאריך:

נא לשלוח טופס זה לחברת שע"מ באמצעות פקס שמספרו .02-5688747
למידע נוסף ולהזמנות יש לפנות בחיוג חינם למספר .1-800-800-800
 .1פרטי מזמין השירות (להלן" :מזמין השירות")
שם מזמין השירות

.2

מס' ת.ז/.תאגיד (ח.פ/ח.צ/או אחר)

פרטי המנוי (להלן" :המנוי")
מס' ת.ז/.תאגיד (ח.פ/ח.צ/או אחר)
654123983

שם
משרד האוצר שע"מ  -פרויקט  IPVPNלרואי חשבון

 .3פרטי המשלם עבור השירות (למשלמים בהוראת קבע יש לצרף טופס הוראת קבע בנקאית חתום ע"י הבנק /הוראת קבע בכרטיס אשראי):
מספר חשבון עסקי
שם בנק
קוד בנק
מספר חשבון
מס' משלם
שם המשלם
אם המשלם אינו מזמין השירות  -יש לצרף אישור בכתב של המשלם
 .4כתובת התקנה:
חדר
קומה
כניסה
מספר
רחוב

 .5פרטי איש קשר לתיאום:
שם משפחה
שם פרטי

תפקיד

מס' טלפון

מס' טלפון פעיל באתר ההתקנה

מס' פקס

טל' נייד

עיר  /יישוב

email

 .6תקופת השירות☐ :ללא התחייבות לתקופה ☐ עם התחייבות לתקופה של  36חודשים
** תשלום בגין ביטול העסקה טרם חלוף תקופת ההתחייבות ,ככל שישנה ,יהא כאמור בתנאי השירות המפורטים בכתובת:
 http://www.bezeq.co.il/media/BusinessDoclib/ipvpn.pdfוישולם על ידי מזמין השירות ללא תלות בממוצע חשבונותיו
החודשיים של מזמין השירות.
 .7מפרט הזמנת השירות
:IPVPN INTRANET .7.1
דמי שימוש חודשיים בש"ח
קצב
נא
סמן
במסלול התחייבות ל  36חודשים
במסלול ללא התחייבות*
₪ 107
₪ 127
3/0.5
₪ 192
₪ 229
7/0.7
₪ 261
₪ 311
12/1.2
₪ 333
₪ 397
20/1.5
* מסלול ללא התחייבות מתבסס על מחירון  IPVPNועשוי להתעדכן מעת לעת
 .7.2דמי התקנה IPVPN INTRANET
דמי התקנה הינם בגובה של  ₪ 699לקו ,אשר יזוכה מחשבון מזמין השירות ,כדלקמן:
למזמינים בהתחייבות לתקופה – זיכוי במשך  36חודשים ( ₪19.42בכל חודש).
למזמינים ללא התחייבות לתקופה –זיכוי במשך  24חודשים ( ₪29.13בכל חודש).
הפסקת השירות תביא להפסקת הזיכוי והמשך החיוב בגין דמי ההתקנה כסדרו.
 .7.3פרטים נוספים:
 קוד קישור קיים (אם יש) -
 קוד קבוצה  VPNשע"מ – 88-20031
 כתובת  IPשל הרשת (אם יש)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ● עזריאלי  ,2רח' מנחם בגין  ,132תל-אביב 61620
מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
אין להעתיק ,לשכפל ,להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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 .7.4שירות גיבוי מרוחק לעסקים
מידע הוא הנכס החשוב ביותר בעסק  ,אובדן המידע עלול לגרום לעסק נזק רב וקריטי .הקידמה הטכנולוגית הביאה לכך שמרבית
המידע נשמר באופן דיגיטלי על גבי מערכות שונות בעסק .מחשבים או שרתים ,שעשויים להפסיק לפעול מסיבות שונות כגון; תקלה,
רעידת אדמה ,הצתה ,הצפה או השחתה אחרת של הציוד .על בעל העסק לנקוט באמצעים מתאימים כדי לגבות את המידע.
תשלום חד פעמי
דמי שימוש חודשיים
תיאור השירות
נא
סמן
שירות גיבוי לענן כולל ארבעה ( agent )4לגיבוי  4מחשבים ונפח גיבוי ₪ 85
*חודש ראשון חינם
לענן ''בזק עסקים'' של 100GB
שירות גיבוי לענן כולל  agent 2לגיבוי  2מחשבים ונפח גיבוי לענן
''בזק עסקים'' של 50GB

₪ 49.9

-

דמי התקנה וטיפול טכנאי במידה והלקוח מעוניין בהתקנת השירות
באתר לקוח

-

₪ 199






טכנאי לטיפול בתקלה ,הדרכה או עדכון הגדרות באתר לקוח כרוכה בתשלום חד-פעמי ע"ס ₪ 199
שירות גיבוי מרוחק לעסקים מוזמן ישירות מחברת בזק .לתמיכה בשירות יש לפנות לבזק עסקים בטלפון מספר 1-800-800-800
עם קוד קו .IPVPN
נא סמן  ☐ -קו חדש  ☐ /קו קיים קוד קו
ההצטרפות בכפוף לתנאי השירות:
http://www.bezeq.co.il/media/BIZPDF/TERMS/Terms_Distance_Backup.pdf

 .7.5שירות מסלול ניטור יזום
דמי שימוש חודשיים בש"ח
במסלול התחייבות ל  36חודשים
במסלול ללא התחייבות
₪ 19
₪ 23
התנאים הכלליים שיחולו על השירות ,בנוסף לאמור בהזמנה זו ,לרבות תשלום בגין ביטול העסקה טרם חלוף תקופת ההתחייבות ,הינם
התנאים הקבועים בנספח השירות ואלה המפורסמים בכתובת
 http://www.bezeq.co.il/media/BusinessDoclib/Integration.pdfבמועד החתימה על הזמנת השירות.

.8

הערות:
 הסכומים הנקובים בהזמנה זו הינם בש"ח וללא מע"מ.
 במידה ושירות זה הינו שירות חלופי לשירות אחר המצוי ברשות מזמין השירות ,באחריותו להסיר את השירות החלופי ע"י מתן הודעה
בכתב לבזק בכדי למנוע המשך החיוב.
 מסמך זה הינו קניינה של בזק המועבר למזמין השירות לצורך שימוש ו האישי בשירות ואין לעשות במידע כל שימוש שאינו לצורך מטרה
זו.
 התנאים הכלליים שיחולו על השירות ,בנוסף לאמור בהזמנה זו ,הינם התנאים המפורסמים בכתובת:
 http://www.bezeq.co.il/media/BusinessD oclib/ipvpn.pdfבמועד החתימה על הזמנת השירות.

.9

הצהרות מזמין השירות:
 בחתימתי מטה הריני לאשר את הזמנת השירות המפורטת לעיל ואת התנאים הכלליים של השירות בכתובת:
.http://www.bezeq.co.il/media/BusinessDoclib/ipvpn.pdf
 אני מסכים כי הפרטים שמסרתי לבזק בעת הצטרפותי לשירות ,ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם בזק בדבר מבצעים,
מסלולים ,מוצרים ו/או שירותים חדשים ,באמצעות פקס ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר .באפשרותי
להודיע לבזק בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים.
 לתמיכה ושירות עבור "גיבוי מרוחק לעסקים"  -יש לפנות לבזק עסקים בטלפון מספר  1-800-800-800עם קוד קו .IPVPN
 ידוע לי כי באחריותי לבטל את הקישוריות הקיימת היום לשע"מ באמצעות הודעה בכתב לפקס.1-800-202-505 :
 ידוע לי כי המנוי הרשום על השירות הינו שע"מ ,ח.פ ,654123983 .וכי בכל נושא יש לפנות לשע"מ בטלפון מספר .02-5688688
 הריני להצהיר בזאת ,כי אני מורשה ומוסמך להזמין את השירות המפורט בהזמנת שירות זו ,בשם הלקוח שפרטיו מצויינים לעיל ואני
מסכים לחיובי האישי במידה ויתברר כי איני מורשה או מוסמך כאמור.

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ● עזריאלי  ,2רח' מנחם בגין  ,132תל-אביב 61620
מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
אין להעתיק ,לשכפל ,להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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 .11מורשה חתימה
שם הארגון
תאריך

 .11חתימת גורם משלם
שם גורם משלם
תאריך

שם מורשה החתימה

שם מורשה החתימה במקרה
ומדובר בארגון

מס' ת.ז

תפקיד

חתימה וחותמת התאגיד

מס' ת.ז.

תפקיד

חתימה וחותמת התאגיד

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ● עזריאלי  ,2רח' מנחם בגין  ,132תל-אביב 61620
מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
אין להעתיק ,לשכפל ,להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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