
 הצעות האינטרנט והטריפלים של פרטנר

 על גבי תשתית הסיבים במסגרת השוק הסיטונאי

 

 ההצעות תקפות ללקוחות אשר כתובת ההתקנה שלהם מחוברת לתשתית הסיבים של בזק 
 

  )*(פריסה והתקנת תשתית בדירה בצמוד  ₪ 450 – הישובים גוש משגבלתושבי מבצע
 (.  ₪ 900דירות ) במקום  1-3קרקע/במבנה הכולל 

 

 ותשתית על גבי תשתית הסיבים האופטיים של בזק ספק יםכולל ה שירותי אינטרנט

 500Mb/50Mb 1000Mb/100Mb 

 כולל מע"מ ₪ 120 כולל מע"מ ₪ 100 מחיר חודשי

 לחודש ₪ 25 מחיר הציוד

והתקנת  העלות פריס

 התשתית

 ₪ 360 – דירות ומעלה 4מגורים הכולל במבנה דירה 

 ₪ 900 – דירות 1-3/במבנה מגורים הכולל צמוד קרקעב דירה 

 תש' 36ניתן לחלק את עלות פריסת התשתית לעד 

 

 טלוויזיה, אינטרנט ספק ותשתית סיבים אופטיים של בזק וטלפון ביתישירותי הטריפל הכוללים 

 שירות נטפליקסטריפל כולל  טריפל ללא שירות נטפליקס 

 500Mb/50Mb 500Mb/50Mb מהירות הגלישה

 כלול 1ממיר  TVשירות 
 כלול 1ממיר 

 standardחבילת נטפליקס 

 טלפון ביתי
 דקות 30בנק של 

 )פנים ארצי(

 דקות 30בנק של 

 )פנים ארצי(

 כולל מע"מ ₪ 205 כולל מע"מ ₪ 169 מחיר חודשי

תוספת תשלום עבור חבילת 

גלישה במהירות 

1000Mb/100Mb 

 לחודש ₪ 20

 לחודש ₪ 25 מחיר הציוד

עלות פריסה והתקנת 

 התשתית

 ₪ 360 –דירות ומעלה  4דירה במבנה מגורים הכולל 

 ₪ 900 –דירות  1-3דירה בצמוד קרקע/במבנה מגורים הכולל 

 תש' 36ניתן לחלק את עלות פריסת התשתית לעד 

 

 

 

 

 

 



         1-3המבנה: דירה בצמוד קרקע/מבנה מגורים הכולל  דמי ההתקנה ו/או פריסה בהתאם לסוג •
דירות  4ירה במבנה מגורים הכולל ד  .30.11.2022 בתוקף עד –(  ₪ 900) במקום  ₪ 450דירות 

. ניתן לפרוס את עלות ההתקנה בחשבונית ₪ 99 –. תשתית סיבים של בזק קיימת ₪ 360 –ומעלה 
לה המלאים ולתנאי ההתקשרות הכלליים בכפוף לתנאי החבי  • חודשים 36החודשית לתקופה של 

פרטנר רשאית לשנות את תנאי ותעריפי  • לשירותים המסופקים, הניתנים לעיון באתר פרטנר
אספקת השירות מחויבת בביקור  • המחירים כוללים מע"מ • החבילות או לבטלן בכל עת

שותפת  -ייחים שירות ספק תשתית אינטרנט מסופק על ידי פרטנר פתרונות תקשורת נ • טכנאי
מוגבלת. תכניות השירות אליהן ניתן להצטרף מותנות בין היתר, בהתכנות פריסת סיבים אופטיים של 

במסגרת אספקת שירות תשתית הסיבים, הסיבים האופטיים עשויים  • בזק בנקודת אספקת השירות
והורדה מהירות העלאה  • להגיע עד בית הלקוח או עד הבניין בלבד בו מוקמת דירת הלקוח

מהירות הורדה והעלאה מזעריים של  .1000Mb/100Mb, 500Mb/50Mbמקסימלית: 
0.01Mb •  25 –בהשכרה  –נדרש נתב תומך המסופק ע"י פרטנר  –התכניות אינן כוללות נתב ₪ 

אמצעי צפייה ללקוח )ממיר, שימוש באפליקציה  5שירות הטלוויזיה מאפשר שימוש בעד  • לחודש
בכל  HDMI לפחות לכל ממיר וכניסת 10Mbומחייב תשתית אינטרנט במהירות למכשיר נייד( 

ממיר ראשון בחבילה ללא תוספת תשלום. תוספת תשלום עבור כל ממיר  • טלוויזיה בה יותקן השירות
בכפוף לתנאיה המלאים של  ,Netflix Standard שירות • לחודש ₪ 15 -( 5נוסף )סה"כ עד 

תתאפשר רק באמצעות מסכים תומכים וכפופה  4Kצפייה באיכות  • www.netflix.com נטפליקס
ניתן להצטרף  • למגבלות טכנולוגיות, תכנים ואפליקציות צד ג׳ עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף

לק מהחבילה. חבילות נוספות דקות פנים ארצי כח 30 –של פרטנר  VOB לתכנית שירות טלפון קווי
 .ניתנות בתוספת תשלום

https://www.netflix.com/

