
 

 

 )"IBCאו " "החברה(" מ"בע) 2013( קומפני ברודבנד איזראל. סי. בי. איי

 
 למנויים פרטיים  ISPללקוחות  IBCעדכון מחירון שירותי חברת 

  

 לרשת גישה שירות( של החברה על גבי סיבים אופטיים אינטרנט שלום רב, מצורף עדכון מחירון שירות תשתית 
) של החברה עבור מנויים  ISP") ללקוחות ספקי שירות גישה לאינטרנט (השירות(" ) FTTX נייחת גישה

 . פרטיים

 מחירון שירות תשתית אינטרנט   .1
 

 עלות חודשית לשירות  שירות -רוחב פס מקסימלי 
500/50 Mbps 68 ₪ לחודש עד וכולל 

₪ לחודש Mbps 1000/100   75ועד  Mbps 500/50מעל   
₪ לחודש  Mbps 1000/250ועד  Mbps 1000/100מעל  83.6 

 
הנחה על שירות תשתית אינטרנט ברכישה של כמות מינימלית של    .2

 קווי תשתית למנויים פרטיים 15,000
 

 אחוז הנחה שירות -רוחב פס מקסימלי 
500/50 Mbps 5% עד וכולל 

 bpsM 1000/100   10%ועד  Mbps 500/50מעל 
 

 התקנות בית לקוח מחירון   .3
 

 עלות חד פעמית שירות
₪   IBC 300התקנת שקע ראשי בדירה בבניין משותף ע"י   
₪   IBC  600התקנת שקע ראשי במבנה צמוד קרקע ע"י   

₪  ISP   60שירות אקטוב לקוח בהתקנה ע"י   
הפעלת שקע קיים בדירה והתקנת מודם (ללא התקנת 

₪  IBC   200שקע ראשי) ע"י   
₪ לכל שקע IBC   200התקנת שקע רשת משני ע"י   

₪  IBC  200קריאת שירות ע"י   
₪   IBC  150קריאת סרק ע"י    

 
, כניסה א', תל אביב90יגאל אלון , 514946862ח.פ.  –איי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני   

 "מסמך זה הינו רכוש חברת איי.בי.סי. המידע הכלול במסמך זה הינן מידע פנימי. 
 העתקה, הפצה ו/או כל שימוש אחר במסמך זה, או בחלקים ממנו, הינם אסורים בתכלית האיסור".



 

 

 
 מחירון ציוד בית לקוח  .4

 עלות רכישה חד פעמית ציוד 

 מסוג נוקיה/דסן  ONTמודם 
 

140  ₪  

 Sagemcomמכשיר מודם/ראוטר משולב מסוג 
Fast5657IL  

280  ₪  

 
 

 הערות כלליות למחירון: 
 כלל המחירים אינם כוללים מע"מ. למנויים חדשים בלבד. תקפים המחירים .1
 בלבד. IBCכלל השירותים ניתנים באזורי פריסת רשת  .2
כאשר ההנחה    IBCבתשתית    ISP  -הנחת הכמות מתייחסת לכלל המנויים הפרטיים של ספק שירות ה .3

. ההנחה תינתן ביחס לכמות הימים בחודש קו לכלניתנת ביחס לעלות שירות תשתית האינטרנט הרלבנטי 
 קווי תשתית למנויים פרטיים. 15,000רכש כמות מינימלית של  ISP  -הקלאנדרי בו ספק שירות ה

4. IBC    תספק שירות תמיכה טכנית לתקלות תשתיתIBC  תמיכה    השירותים אינם כוללים שירות.  קו שני בלבד
 ו/או כל שירות אחר.  קו ראשון  טכנית

אינטרנט   .5 יוזמן עבורם שירות תשתית  יסופקו עבור מנויים פרטיים אשר  בית לקוח  וציוד  שירותי התקנה 
 מהחברה בלבד

ברה שירותי התקנה או ציוד בית לקוח ורשאי להתקין ולספק ציוד ספק השירות אינו מחויב לרכוש מהח .6
 ISPתומך שלו לאחר עמידה במפרטי ההתקנה ואישור בדיקות תאימות ציוד מול החברה. בהתקנה על ידי  

 יחול תשלום עבור שירות אקטוב לקוח. 
 . ISP -לספק שירות ה IBCכפוף לתנאי ההסכם בין  .7
8. IBC    הודעה תשלח  לפי שיקול דעתה הבלעדי  לשנות את התעריפים המפורטים במחירוןרשאית לעדכן ו/או .

 .ISP  -השירות לספק 
 

 

 

 

 

 

 


