פורט  2פורט טכנולוגיות בע"מ

הסכם מנוי ותנאי שימוש

אנא קרא תנאים אלה בעיון לפני שאתה משתמש באתר זה:
זהו הסכם מחייב.
תנאים אלה )להלן" :התנאים" או "ההסכם"( מהווים הסכם מחייב בינך ,או במידה ורלוונטי ,החברה או
כל ישות משפטית אחרת אשר אתה עשוי לייצג )להלן" :אתה" או "שלך" ,לפי הרלוונטי( לבין פורט 2
פורט ו/או כל מפיץ הפועל בשמה )להלן ביחד ו/או בנפרד" :החברה"" ,אנחנו" או "שלנו"( ,בנוגע למנוי
ולשימוש שלך בשירותים ובאתר שלנו.
במידה והנך רשום לניסיון ללא תשלום של השירותים שלנו ,הסכם זה יחול גם על הניסיון ללא תשלום.
בקבלת הסכם זה על ידי לחיצה על התיבה המציינת את אישורך ,אתה מסכים לתנאים של הסכם זה.
אתה מבין ומסכים בזאת כי תנאים אלה מהווים את ההוראות הממצות והמלאות של ההסכמות בינך לבין
החברה ,וכי אותו הסכם גובר על כל הצעה ו/או הסכם קודם ,בין בעל פה ובין בכתב ,בכל צורה אחרת של
תקשורת בינך לבין החברה ,הנוגעת לעניין הנדון בתנאים אלה.
אתה מבין ומסכים בזאת ,כי החברה עשויה לבחון מחדש ,לערוך ,לשנות ו/או לתקן בכל דרך את התנאים
בכל עת ,פשוט על ידי עדכון ופרסום מחדש של התנאים המעודכנים לאתר .תיקונים ,שינויים או עדכונים
אלה יתבססו על שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
אסור לך לקבל גישה לשירותים אם אתה מתחרה ישיר שלנו ,מלבד לאחר קבלת הסכמתנו מראש ובכתב.
בנוסף ,אסור לך לקבל גישה לשירותים למטרת פיקוח על זמינות ביצועי התפקוד שלהם או לכל מטרה
השוואתית או תחרותית אחרת.
עליך לבקר בעמוד זה מעת לעת על מנת לבחון את התנאים שיהיו קיימים באותו מועד מאחר והם מחייבים
אותך .כל שינוי שנעשה לתנאים אלה ייכנס לתוקף באופן מידי.
 .1הגדרות
למטרות הסכם זה ,למונחים להלן תהיינה המשמעות המוגדרת להלן.
•

 – LOGBOXשירות ענן המופעל על ידי פורט  2פורט.
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•

"אתר" – הינו האתר .www.logbox.co.il

•

"התקופה" משמעה התקופה שבה ניתנים לך השירותים והגישה לתוכנה מהחברה ,ובכלל זה
התקופה הראשונית וכל תקופה שתחודש על ידך.

•

"קוד זדוני" – משמעו וירוס ,תולעת ,פצצת זמן ,סוס טרויאני וכל קוד ,קבצים ,סקריפטים,
סוכנים או תוכנות זדוניים אחרים.

•

"טופס הזמנה" – לרבות ההסכם המסחרי ) "הסכם לרכישת רישיון שימוש"(  ,או דף
האינטרנט  ,או כל מסמך אחר אשר מיועדים להזמנת השירותים הנרכשים.

•

"שירותים שאינם שירותי פורט  2פורט" משמעם מוצרי יישומים מקוונים ותוכנות שאינן
מקוונות המוצעות על ידי ישויות או יחידים שאינם אנחנו ,ואשר פועלים יחד עם השירותים.

•

"שירותים הנרכשים" משמעם השירותים שאתה תרכוש ) שהם מובחנים מהשירותים
הניתנים במהלך תקופת הניסיון ללא תשלום( .יובהר כי אתה מאשר ומסכים בזאת כי
השירותים הנרכשים הינם מגוונים וכוללים מודלים ו/או חבילות שונות  .הסכם זה מסדיר את
השימוש בכל המודלים ו/או החבילות האמורות.

•

"החבילות" -הכוונה לחבילות בעלות חודשית ללא הגבלת כמות תיקים  ,או חבילות "PAY

" PER USEעם הגבלת תיקים – על רכיביהן השונים.
•

"תוספים" -תוספים )  (ׂ◌ ADD ONSלחבילות שאינן נכללים ברכיבי החבילה ,והינם בעלות
נפרדת.

•

"שירותים" -משמעם השירותים שהוזמנו על ידך ובכלל זה לניסיון ללא תשלום ,ונעשו
זמינים על ידנו באופן מקוון באמצעות קישור כניסה ללקוח באתר  www.logbox.co.ilו/או
כל אתר מקוון אחר שיועד לכך על ידנו ,ובכלל זה רכיבים מקוונים קשורים .השירותים
כוללים  Logboxושירותי צד שלישי ו'/או שירותים שאינם שירותי פורט  2פורט.

•

"תוכנה" משמעה כל תוכנה שפותחה על ידי החברה לשם למתן השירותים.

•

"מסמכי  "Logboxמשמעם המסמכים המקוונים עבור השירותים ,כפי שיעודכנו מעת לעת.

•

"משתמשים" משמעם יחידים המורשים על ידך להשתמש בשירותים ,אשר עבורם הוזמנו
מנויים לשירותים ,ואשר הונפקו עבורם פרטי זיהוי משתמש וסיסמאות על ידך )או על ידנו
לבקשתך( .משתמשים הינם לרבות עובדים ,יועצים ,קבלנים וסוכנים שלך וכל צד שלישי
אשר איתם תעשה עסקים.

•

"אנחנו"" ,לנו"" ,שלנו" "החברה" משמעם חברת פורט  2פורט ו/או כל מפיץ הפועל
בשמם ,ככל שיש כזה.
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•

"אתה" או "שלך" משמעם החברה או ישות משפטית אחרת שעבורם אתה מקבל הסכם זה,
והחברות הקשורות של אותה חברה או ישות .לשון זכר משמעה גם לשון נקבה .

•

"המידע שלך" משמעו כל המידע האלקטרוני או המידע שהוגש על ידך לשירותים הנרכשים.

•

"מפיץ" כל אדם או ישות אחרים אשר משווקים או מציעים או מפיצים את השירותים
באמצעות הסדר עם פורט  2פורט.

 .2ניסיון ללא תשלום
אם נרשמת באתר שלנו לניסיון ללא תשלום ,אנחנו נעמיד את השירותים לרשותך על בסיס ניסיוני
ללא תשלום עד למוקדם מבין) -א( תום תקופת הניסיון ללא תשלום שעבורה נרשמת או שעבורה
אתה נרשם על מנת להשתמש בשירותים האמורים או )ב( מועד ההתחלה של כל שירות שנרכש
שהוזמן על ידך .תנאים נוספים לתקופת הניסיון יכולים להופיע בעמוד הרישום לניסיון באתר .כל
אותם תנאים נוספים כלולים בהסכם זה על דרך ההפניה והינם מחייבים מבחינה משפטית.
כל מידע שאתה מכניס או מתקבל על ידך מצדדים שלישיים וכלול בתוך השירותים ,וכל התאמה
אישית שנעשתה לשירותים על ידי או בעבורך ,במהלך תקופת הניסיון ללא תשלום ,תאבד לנצח
אלא אם אתה רוכש מנוי לאותו שירות הניתן בתקופת הניסיון ,רוכש שירותים משודרגים ,או
מייצא את אותו מידע ,לפני תום תקופת הניסיון .אתה לא יכול להעביר מידע שהוכנס או התאמה
אישית שנעשתה במהלך תקופת הניסיון לשירותים לשירות אשר יהווה שנמוך לעומת השירות
שניתן בתקופת הניסיון )לדוגמא ,מתוכנית מחלקה ראשונה לתוכנית עסקית או מתוכנית עסקית
לתוכנית חסכונית(; לפיכך ,אם רכשת שירות אשר יהווה שנמוך מזה שניתן בתקופת הניסיון ,אתה
חייב לייצא את המידע לפני תום תקופת הניסיון או שהמידע שלך יאבד לנצח.
מבלי לפגוע בהתחייבויות ובכתב הוויתור ,במהלך תקופת הניסיון ללא תשלום השירותים ניתנים
"כמות שהם" ללא כל אחריות.
אנא קרא את מסמכי  Logboxבמהלך תקופת הניסיון כך שתכיר את המאפיינים והפונקציות של
השירותים לפני שאתה מבצע את הרכישה שלך.
 .3השימוש בשירותים – כללי –
בכפוף לעמידתך בתנאים אלה ,וביצוע תשלום על ידך לחברה )במישרין או באמצעות המפיץ(
עבור השימוש בשירותים ,החברה מעניקה לך בזאת רשיון מוגבל ,שאיננו בלעדי  ,בלתי ניתן
להעברה ,בלתי ניתן למתן רישיון משנה לגביו  ,וניתן לביטול  ,להשתמש ולקבל גישה לשירותים
באמצעות האינטרנט במהלך תקופת המנוי ,ולהשתמש בשירותים רק בהתאם לתנאים אלה .גישה
לשירותים אלה היא רק על ידי מספר המשתמשים ובהתאם לחבילה כפי שנרכשה על ידך .רק
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אתה יכול לקבל גישה לשירותים אלה ,והדבר חייב להיות בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה.
אתה מסכים בזאת כי השירותים לא יינתנו לך בצורה של תקליטור ,או בכל צורת מדיה אחרת והם
לא יותקנו על כל שרת או ציוד מחשבים אחר בשליטתך ו/או באחזקתך .אתה מבין באופן מלא
ומסכים כי השירותים יינתנו על ידנו באמצעות שימוש באינטרנט ודפדפן .והכל למעט תוכנת
החיתום אשר תותקן במחשב שלך ,ככל שנרכשה על ידך ,בהתאם לחבילה הרלבנטית.
 .4השירותים הנרכשים
.4.1מתן השירותים הנרכשים .אנחנו נעמיד לרשותך את השירותים הנרכשים במהלך תקופת
המנוי .אתה מסכים כי הרכישות שלך אינן תלויות במסירת כל פונקציונליות או מאפיינים
עתידיים  ,וכן אינן תלויות בהצהרה פומבית שלנו ,בכתב או בעל פה ,ביחס לפונקציונאליות
או למאפיינים עתידיים.
.4.2מנוי .למעט אם נקבע אחרת ,השירותים הנרכשים ,נרכשים על ידך כמנוי ,על פי חבילה ,ורק
מספר המשתמשים נשוא החבילה ו/או כפי שנרכשו יהיה רשאים לגשת אליהם .מנויי
המשתמש הינם עבור משתמשים ייעודיים בלבד ולא ניתן לחלוק אותם ,או להשתמש בהם על
ידי יותר ממשתמש אחד ,אך ניתן להעביר אותם למשתמשים חדשים המחליפים משתמשים
קודמים ,אשר אינם נדרשים עוד לשימוש שוטף בשירותים .ניתן להוסיף משתמשים נוספים
בתוספת תשלום.
 .5השימוש בשירותים
.5.1האחריות שלנו .אנחנו (i) :נספק לך את התמיכה הבסיסית שלנו עבור השירותים הנרכשים
ו/או כל תמיכה משודרגת שהוסכם עליה (ii) ,נעשה מאמצים מסחריים סבירים לדאוג לכך
שהשירותים הנרכשים יהיו זמינים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,מלבד ב) :א( זמן
השבתה מתוכנן )שלגביו ניתן לכל הפחות הודעה מוקדמת של  8שעות באמצעות השירותים
הנרכשים ושאותו אנחנו נתכנן ככל הניתן במהלך שעות סוף השבוע החל משעה  18:00ביום
שישי ועד השעה  03:00ביום שני לפי שעון גריניץ'( ,או )ב( כל חוסר זמינות שנגרמה בשל
נסיבות שמעבר לשליטתנו הסבירה ,ובכלל זה ,אך ללא הגבלה ,כוח עליון ,פעולות
ממשלתיות ,הצפות ,שריפות ,רעידות אדמה ,מהפיכות אזרחיות ,פעולות טרור ,שביתות או
בעיות אחרות עם כוח העבודה )מלבד אלה המערבות את העובדים שלנו( ,כישלון או עיכובים
בשירותי ספקי האינטרנט ,או התקפות מניעת שירות ,ו (iii)-אספקת השירותים שנרכשו
תהיה רק בהתאם לדין.
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.5.2הגנה על המידע שלך על ידינו .אנחנו נקיים הגנות מנהליות  ,פיזיות וטכניות הולמות
לשמירה על אבטחת המידע שלך ,סודיותו ושלמותו  .אנחנו  -לא )א( נשנה את המידע שלך,
)ב( נגלה את המידע שלך מלבד כפי שיידרש על ידי החוק או צו של בית משפט ,או כפי שיותר
על ידך במפורש ובכתב ,או )ג( ניגש למידע שלך מלבד על מנת להעניק את השירותים ולמנוע
או לטפל בבעיות עם השירותים או בבעיות טכניות ,או לבקשתך בקשר עם עניינים הנוגעים
לתמיכה בלקוחות .למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו או את עמוד האבטחה
שלנו.
.5.3האחריות שלך .אתה תהיה אחראי לכל אלה (i) -תהיה אחראי לעמידה של המשתמשים
בהוראות הסכם זה (ii) ,תהיה אחראי לנכונות ,איכות וחוקיות המידע שלך ושל האמצעים
בהם אתה רוכש את המידע שלך (iii) ,תעשה מאמצים מסחריים סבירים למנוע גישה או
שימוש שאינם מורשים,

ו (iv)-תשתמש בשירותים רק בהתאם למסמכי ,Logbox

החוקים והתקנות הרלבנטיים.
אתה לא) -א( תביא לכך שהשירותים יהיו זמינים למי שאינו משתמש) ,ב( תמכור ,תפיץ,
תשכיר או תחכיר את השירותים ללא הסכמתנו בכתב) ,ג( תשתמש בשירותים על מנת לאחסן
או להעביר חומרים מפרים ,משמיצים ,או שאינם חוקיים בדרך אחרת ,או על מנת לאחסן או
להעביר חומרים תוך הפרה של פרטיות צדדים שלישיים) ,ד( תשתמש בשירותים על מנת
לאחסן או להעביר קוד זדוני) ,ה( תתערב או תפריע ליושרה או לביצועים של השירותים או
למידע של צדדים שלישיים הכלול בהם ,או )ו( תנסה לקבל גישה שאינה מורשית לשירותים
או למערכות או לרשתות הקשורות אליהם) ,ז( תגלה את הסיסמאות או את מספרי המשתמש
שהונפקו לך.
 -Azure.5.4לצורך הפעלת המערכת עושה החברה שימוש בשרתי ענן מתקדמים של Azure

 Microsoftאשר מבצעת גיבויים על בסיס יומי .כל טרנזקציה נשמרת בשלושה שרתים שונים
ע"מ שניתן יהיה לשחזר כל קובץ במקרה של כשל באחד מהשרתים ובנוסף המידע נשמר גם
באופן מתמיד וקבוע בשרת מרוחק במתקן גיבוי נוסף ע"מ לספק גיבוי ושמירה בזמן אמת.
ידוע לך והנך מאשר הסכמתך לכך  -כי החברה אינה אחראית לתקינות שרתי הענן ו/או
מערכת האחסון ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם במידה וימחקו או יינזקו מסמכים ו/או קבצים
שלך ותהיה רשאי לדאוג לגיבוי עצמאי נוסף של כל המסמכים ו/או הקבצים שלו ,בכל זמן
נתון ע״י הורדה של המסמכים באופן עצמאי למחשב מקומי ,וכן הינך מצהיר כי בכל מקרה
הנך משחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה .
למידע נוסף ראה את עמוד האבטחה שלנו.
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 .6שירותים שאינם שירותי פורט  2פורט
.6.1רכישת מוצרים ושירותים שאינם של פורט  2פורט .אנחנו או צדדים שלישיים עשויים
מעת לעת להעמיד לרשותך שירותים או מוצרים של צדדים שלישיים .רכישה שלך של אותם
מוצרים או שירותים שאינם של פורט  2פורט ,וכל החלפת מידע בינך לבין ספקים שאינם
בבעלות פורט  2פורט ,יעשו רק בינך לבין אותו ספק שאינו של פורט  2פורט .אנחנו לא
נותנים אחריות או תומכים במוצרים או שירותים שאינם של פורט  2פורט ,בין אם הם
"אושרו" על ידינו ובין אם לאו .בכפוף לסעיף הנוגע לממשק עם שירותים שאינם שירותי
פורט  2פורט ,אף רכישה של מוצרים או שירותים שאינם של פורט  2פורט אינה מחייבת את
השימוש בשירותים מלבד כמערכת מחשוב תומכת ,מערכת הפעלה ,דפדפן רשת וחיבור
לאינטרנט.
.6.2ממשק עם שירותים שאינם שירותי פורט  2פורט .השירותים עשויים לכלול מאפיינים
שיועדו לפעול ביחד עם יישומים או ממשקים שאינם של פורט  2פורט )לדוגמא גוגל ,פייסבוק
או טוויטר או יישומים של שותפים לוגיסטיים( .על מנת להשתמש במאפיינים אלה ,אתה עשוי
להיות מחויב לקבל גישה או היתר לאותם יישומים או ממשקים שאינם בבעלות פורט  2פורט
מהספקים שלהם .במקרה והספק של כל יישום או ממשק שאינם כאמור בבעלות פורט  2פורט
מפסיק לאפשר את יכולת הפעולה ההדדית של אותם יישומים או ממשקים עם שירותים
תואמים המוצעים בתנאים סבירים ,אנחנו עשויים להפסיק לספק את אותם מאפייני שירותים
מבלי שתהיה זכאי לכל החזר ,זכות ,או פיצוי אחר.
.6.3קישורים לאתרים אחרים .הקישורים באתר זה עשויים להתיר לך לעזוב את האתר ולעבור
לאתרים אחרים .האתרים המקושרים אינם תחת השליטה של החברה והחברה אינה אחראית
לתוכן ולדיוק של אותם אתרים או כלפי כל היבט אחר אשר עשוי להיות קשור לאתרים של
צדדים שלישיים או לכל קישור הנמצא באתר מקושר .החברה שומרת בזאת את הזכות
להפסיק כל קישור או תוכנה מקושרת בכל עת ,בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי והיחידי.
החברה אינה מקדמת חברות או מוצרים אליהם היא מקושרת .אנא שים לב ,כי במידה ואתה
נכנס לכל אתר מקושר ,אתה נוטל על עצמך את הסיכון לפעולה זו באופן מלא.
 .7גישה לשירותים
בכפוף לתנאים אלה ,החברה תעמיד את השירותים לשימוש הלקוח במהלך התקופה באמצעות
השימוש באינטרנט ובדפדפן.
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 .8רישום לשירותים
אתה תירשם לשירותים על פי בחירתך  ,כאשר השירותים שיסופקו יהיו כפופים לתנאים של
הסכם זה .הרשמתך לשירותים תהיה בהתאם לטופס הזמנה אשר יפרט את השירותים הספציפיים
 החבילה הרלבנטית  -שאתה מבקש להזמין. .9עדכונים
על מנת לשמור על השירותים מעודכנים ,אנחנו עשויים לעדכן ו/או לשדרג באופן אוטומטי את
השירותים על פי שיקול דעתנו הבלעדי .שים לב כי פעולה כאמור מבוססת על שיקול דעתנו
הבלעדי ואנחנו איננו מחויבים לפעול כאמור .אנו מתחייבים לבצע שינויים והתאמתות ככל
שיידרשו על מנת לעמוד בהנחיות מנהל המכס לגבי ניהול ארכיון דיגיטלי בסביבת שער עולמי
ככל שאלו יפורסמו.
 .10תמיכה
החברה תספק מענה טלפוני ללקוחות בימים א' -ה' בין השעות  0930עד  – 1600והיא מתחייבת
לענות לשאלות או בקשות תמיכה תוך  24שעות מקבלת פנייה.
 .11תשלום עבור השירותים הנרכשים
 .11.1תשלומים .אתה תשלם את כל התשלומים כפי שהתחייבת בהתאם לשירותים הנרכשים.
למעט אם צוין אחרת בהסכם זה (i) -התשלומים מבוססים על השירותים שנרכשו ולא על
השימוש בפועל ) (iiחובת התשלום איננה ניתנת לביטול והתשלומים הינם בלתי חוזרים ו-
) (iiiמספר המנויים למשתמש שנרכשו אינו יכול להיות מופחת במהלך תקופת המנוי
הרלוונטית .תשלומים בגין מנוי ללא הגבלת נפח מבוססים על תקופות חודשיות המתחילות
במועד התחלת המנוי ובחלוף כל חודש לאחר מכן ,ובמקרה של חבילות  PAY PER USEעל
פי מספר התיקים )  (ivבמקרה של רכישת חבילה לפי מספר תיקים -החבילה איננה יכולה
להיות מופחתת .התשלום בגין החבילה הינו בהתאם למספר התיקים נשוא החבילה.
 .11.2חשבוניות ותשלומים .חשבוניות ,תשלומים ורכישות ינוהלו על ידנו ,או על ידי המפיץ
הרלוונטי .במקרה של מפיץ ,המפיץ יהיה הספק הרשום לגבי אותה מכירה אליך ,והוא יהיה
אחראי לספק לך חשבונית  /קבלה אלקטרונית בשמו של המפיץ .אתה אחראי לספק לנו
ולמפיץ פרטי קשר ופרטי חיוב מלאים ונכונים ולהודיע לנו ולמפיץ על כל שינוי במידע זה.
 .11.3הפסקה זמנית של השירותים והעמדה לפירעון מיידי .במידה וכל סכום שאתה חייב תחת
הסכם זה או כל הסכם אחר עבור השירותים שלנו טרם שולם ,ועברו  14ימים או יותר ממועד
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התשלום ,אנחנו נהיה רשאים ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לנו ,להעמיד
את כל יתרת חובך לפירעון מידי ,ולהפסיק באופן זמני את אספקת השירותים עד אשר כל
אותם סכומים שולמו במלואם.
 .11.4מחלוקת על תשלום .אנחנו לא נממש את הזכויות שלנו תחת סעיף זה  ,במידה ואתה חולק
על החיובים החלים באופן סביר ובתום לב ,ואתה משתף פעולה עמנו בתום לב על מנת
לפתור את המחלוקת.
 .11.5מסים .אלא אם צוין אחרת ,התשלומים אינם כוללים מסים ,היטלים ,ותשלומי חובה כלשהם
לרבות אך מבלי לגרוע  ,מע"מ ,מס מכירה ,מס שימוש או ניכוי מס במקור ,הנישומים על
ידי כל סמכות שיפוט מקומית ,מדינתית ,פרובינציאלית ,פדראלית ,או זרה )ביחד "מסים"(.
אתה אחראי לשלם את כל המסים הקשורים ברכישות שלך תחת הסכם זה .במידה ומוטלת
עלינו החובה החוקית לשלם או לגבות את המסים שעבורם אתה אחראי תחת פסקה זו,
הסכומים המתאימים ישלחו בחשבונית וישולמו על ידך.
 .12זכויות קנייניות
 .12.1שמירת זכויות בשירותים .בכפוף לזכויות המוגבלות המוענקות במפורש בהסכם זה ,אנחנו
שומרים לעצמנו את כל הזכויות ,הבעלות והאינטרסים בקשר עם השירותים ,ובכלל זה כל
זכויות הקניין הרוחני בקשר אליהם .לא מוענקות לך כל זכויות מלבד אלו המפורטות במפורש
בהסכם זה.
 .12.2מגבלות .אתה לא (i) -תתיר גישה לצדדים שלישיים לשירותים מלבד כפי שאושר בהסכם
זה (ii) ,תיצור עבודות נגזרות בהתבסס על השירותים ,מלבד כפי שאושר בהסכם זה(iii) ,
תעתיק ,תשבץ או תשקף כל חלק מתוכן השירותים ,מלבד העתק או שיבוץ של רשתות
האינטראנט שלך ,או עבור המטרות העסקיות הפנימיות שלך (iv) ,תבצע "הנדוס לאחור" של
השירותים ,או ) (vתיגש לשירותים על מנת )א( לבנות מוצר או שירות תחרותיים ,או )ב(
תעתיק כל מאפיין ,פונקציה או גרפיקה של השירותים.
 .13סודיות
 .13.1הגדרות .המונח "מידע סודי" משמעו (i) :כל המידע המגולה על ידי אחד הצדדים )"הבעלים"(
לצד השני )"המקבל"( באופן מילולי ,אלקטרוני ,חזותי ,או בכתב או באופן מוחשי אחר אשר
מזוהה ,או צריך להיות מובן באופן סביר ,כי הוא סודי או קנייני; ו (ii)-התנאים ,ובכלל זה
אך ללא הגבלה ,מחיר השירותים וכל הצעה או מסמך אחר הקודם לתנאים אלה .מידע סודי
עשוי לכלול ,אך אינו מוגבל ל ,-מידע אישי ,סודות מסחריים ,תוכנות מחשב ,תוכנות,
מסמכים ,פורמולות ,מידע ,הזמנות ,טכניקות ,תכניות שיווק ,אסטרטגיות ,תחזיות ,רשימת
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לקוחות ,מידע על עובדים ,מידע כספי ,מידע סודי בנוגע לתוכנות של הבעלים בעבר ,הווה,
או בעתיד האפשרי ,וכל מידע סודי בנוגע לעסקיו או לארגון של הבעלים ,כפי שהבעלים מנהל
אותם או כפי שהבעלים עשוי לנהל אותם בעתיד .בנוסף ,מידע סודי עשוי לכלול מידע בנוגע
למוצרים או למתודות של הבעלים בעבר ,הווה או בעתיד האפשרי ,ובכלל זה מידע לגבי
המחקר ,הפיתוח ,ההנדסה ,הרכש ,הייצור ,הנהלת החשבונות ,השיווק ,המכירות ,ההשכרות
ו/או התוכנה )ובכלל זה תוכנה של צדדים שלישיים( של הבעלים.
 .13.2טיפול במידע סודי .המקבל יתייחס למידע הסודי של הבעלים בסודיות מוחלטת והוא לא
יגולה על ידי המקבל לכל צד שלישי מלבד לאותם צדדים שלישיים הפועלים תחת הוראות
סודיות שאינן פחות מחמירות מסעיף זה ,ואשר יש להם צורך עסקי "לדעת" את המידע.
הלקוח ישמור על התוצרים הנובעים מהשירותים באותה מידה של זהירות .תנאים והוראות
אלה אינם מטילים חובה על הצדדים בנוגע למידע סודי אשר כל צד יכול להוכיח באמצעות
ראיות מספקות מבחינה משפטית כי) :א( היה בחזקת ,או היה ידוע באופן חוקי למקבל ללא
החובה לשמור על הסודיות שלו קודם לקבלתו מהבעלים; )ב( הוא ידוע או שהוא נודע לציבור
ללא הפרה של תנאים והוראות אלה; )ג( התקבל על ידי המקבל בתום לב מצד שלישי שלו
הזכות לגלות אותו ללא חובת הסודיות; )ד( פותח באופן עצמאי על ידי המקבל ללא
ההשתתפות של היחידים שלהם היתה גישה למידע הסודי; או )ה( נדרש להיות מגולה על ידי
צו של בית משפט או חוק רלוונטי ,בתנאי שניתנה הודעה לבעלים בהקדם האפשרי ,ובתנאי
כי נעשו מאמצים שקדניים לצמצם את הגילוי .החברה אינה מתחייבת כי מידע סודי שניתן לה
על מנת שהחברה תבצע תמיכה או שירותים מקצועיים יישמרו לנצח והחברה שומרת את
הזכות למחוק מידע כאמור ממאגר הנתונים שלה לאחר שנה אחת ). (1
 .14קניין רוחני
אתה לא תעתיק את התוכנה ו/או את חובר)ו(ת ההדרכה או כל חומר כתוב אחר שנלווה לשירותים.
התוכנה והמסמכים ,וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה ,הינן ,ובכל עת הן תישארנה ,הרכוש
הבלעדי והייחודי של החברה )בהתאם עם ההסכמים שנחתמים בין החברה לבין חברות פיתוח שהן
צדדים שלישיים( ,והם מוגנים על פי דיני ואמנות הקניין הרוחני החלים ,ועל פי דיני זכויות
יוצרים וקניין רוחני בינלאומיים החלים .החברה שומרת לעצמה בזאת מפורשות על כל הזכויות
בתוכנה ובשירותים ,בין אם ניתנו לך במישרין ובין אם לאו.
אתה מאשר ומסכים כי כל הזכויות ,הבעלות ,והאינטרסים בתוכנה ובשירותים יישארו בידי
החברה וכי השירותים והתוכנה ניתנים לך על בסיס מנוי ואינם נמכרים לך.
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הרישיון שניתן לך בהסכם זה אינו מקנה או מעניק לך את הזכות להשתמש בכל סימן מסחר ,סימן
שירות ,שם מסחרי ,או כל סימן אחר של החברה או של כל צד או מעניק רישיון אחר .לא ניתנות
כל זכויות או רישיונות מלבד כפי שנקבע בתנאים אלה במפורש ובאופן חד משמעי .אתה מודע
לכך שעל כל חומר מודפס או חומרים המופקים מנתונים מהתוכנה )כגון תדפיסי חשבוניות ,הודעות
דואר אלקטרוני ללקוחות וכדומה( ,עשויים לכלול את המשפט "הודפס על ידי  "Logboxאו משפט
דומה .כל תדפיס כאמור הינו בשיקול דעתו הבלעדי של החברה.
 .15התחייבויות אחריות וכתב ויתור
 .15.1ההתחייבויות שלנו .אנחנו מתחייבים כי (i) -התקשרנו בהסכם זה כדין וכי יש לנו את
הסמכות לעשות כן (ii) ,השירותים יפעלו באופן מהותי בהתאם למסמכים שלנו (iii) ,בכפוף
לסעיף הנוגע ב"-ממשק עם שירותים שאינם שירותי פורט  2פורט" ,הפונקציונאליות של
השירותים לא תפחת באופן מהותי במהלך תקופת המנוי ,ו (iv)-אנחנו לא נעביר קוד זדוני
אליך ,ובלבד שבמקרה שבו אתה או המשתמש מעלים קובץ המכיל קוד זדוני לתוך
השירותים ולאחר מכן מורידים את אותו הקובץ כשהוא מכיל קוד זדוני – הדבר לא יהווה
הפרה של סעיף זה .
בשל הפרה של ההתחייבויות לעיל ,הסעד היחיד שיעמוד לרשותך יהיה כפי שנקבע בסעיף
סיום ללא עילה ו/או בסעיף המעניק החזר תשלום במקרה של סיום.
 .15.2ההתחייבויות שלך .אתה מתחייב כי אתה מתקשר בהסכם זה כדין וכי יש לך את הסמכות
המשפטית לעשות כן.
 .15.3אחריות מוגבלת .החברה מתחייבת בזאת כלפיך כי השירותים יבוצעו באופן מהותי בהתאם
למפרטים אשר יפורסמו ,ואשר עשויים להשתנות על ידי החברה  ,באתר מעת לעת )להלן:
ה"מפרטים"( .במידה והשירותים אינם תואמים את המפרטים ,וככל שאתה לא תודיע לנו על
כך בהקדם ,האחריות המלאה של החברה והספקים ,והסעד היחיד לו תהיה זכאי יהיה )א(
השבת המחיר ששולם על ידך במהלך שלושת החודשים האחרונים או )ב( תיקון התוכנה כך
שהשירותים יתאימו למפרטים  -על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .15.4שער עולמי -הינך מודע לכך כי מדובר בשירות אשר מתחברת למערכת "שער עולמי" של
רשות המיסים ולכן ייתכנו פגמים באגים /ואו תקלות  .הסעד היחיד לו תהיה זכאי במקרה של
חוסר שביעות רצון הינו ביטול ההסכם והפסקת השימוש בשירות .
 .15.5כתב ויתור .למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה ,אף אחד מהצדדים איננו נותן כל אחריות
מכל סוג שהוא  ,בין במפורש ,במשתמע ,על פי דין או אחרת ,וכל צד ממאן במפורש כל
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אחריות משתמעת  ,ובכלל זה כל אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת ,והכל במידה
הרחבה ביותר המותרת על פי הדין הרלוונטי.
למעט האחריות המוגבלת הקבועה בסעיף זה לעיל ,השירותים ניתנים "כמות שהם" ללא
אחריות מכל סוג שהוא .החברה איננה נוטלת על עצמה כל

אחריות ו/או תנאים בנוגע

לתוכנה ו/או השירותים ,בין במפורש או במשתמע ,לרבות אך מבלי לגרוע  ,אחריות
משתמעת לסחירות ,דיוק ,אמינות ,היעדר הפרה ,והתאמה למטרה מסוימת .החברה איננה
מתחייבת כי פעילות השירותים לא תופרע או תהיה נטולת שגיאות.
מבלי לפגוע באמור לעיל  ,הנך מאשר כי אתה מודע לכך שהשירותים ניתנים על גבי
האינטרנט ומשכך הנך מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה שעשויה לעלות בקשר עם או
כתוצאה מכל תקלה ו/או אי קיום ו/או חוסר התאמה באינטרנט ו/או בהתחברות של המכשירים
של כל אחד מהצדדים לאינטרנט.
 .16שיפוי הדדי
 .16.1שיפוי על ידינו .אנחנו נגן עליך מפני כל טענה ,דרישה ,תביעה או הליך שיובאו כנגדך על
ידי צד שלישי הטוען כי השימוש בשירותים כפי שמותר על פי הסכם זה מפר או משתמש
שלא כדין בזכויות היוצרים של צד שלישי )"תביעה כנגדך"( ,ונשפה אותך עבור כל נזק,
שכר טרחת עורכי דין והוצאות שיפסקו באופן סופי כנגדך ,כתוצאה מתביעה כנגדך ,או בשל
כל סכום שישולם על ידך בפשרה שאושרה בבית המשפט בתביעה נגדך ,והכל בתנאי שאתה
)א( תיתן לנו הודעה בכתב בהקדם האפשרי על כל תביעה כנגדך; )ב( תמסור לנו שליטה
מלאה על ההגנה ובכל התקשרות בפשרה במסגרת התביעה נגדך )בתנאי שאנחנו לא נגיע
להסכם פשרה בכל תביעה כנגדך אלא אם הפשרה משחררת אותך באופן בלתי מותנה
מכלחבות(; ו)-ג( תעמיד לרשותנו את כל הסיוע הסביר הנדרש  ,על חשבוננו.
במקרה של תביעה כנגדך ,או ככל שנהיה סבורים  ,באופן סביר ,כי השירותים עשויים להוות
הפרה או שימוש לא הוגן ,אנחנו נהיה רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי ,ועל חשבוננו
לבצע אחד מאלה-

) (iלשנות את השירותים כך שהם לא יהוו הפרה או שימוש בלתי

הוגן ,וזאת מבלי להפר את ההתחייבות שלנו על פי סעיף "ההתחייבויות שלנו" לעיל(ii) ,
לקבל הרשאה להמשך השימוש שלך בשירותים בהתאם להסכם זה ,או ) (iiiלסיים את המנוי
שלך עבור אותם שירותים לאחר הודעה מוקדמת בת  30ימים ,ולהשיב לך את התשלומים
שכבר שולמו והמכסים את יתרת התקופה של אותו מנוי למשתמש.
 .16.2שיפוי על ידך .אתה תגן עלינו מפני כל טענה ,דרישה ,תביעה או הליך שיוגשו כנגדנו על
ידי צד שלישי שיטען כי המידע שלך ,או השימוש שלך בשירותים תוך הפרה של הסכם זה,
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מפרים או עושים שימוש לא הוגן בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי ,או מפרים דין
רלוונטי )"תביעה כנגדנו"( ,ואתה תשפה אותנו עבור כל נזק ,שכר טרחת עורכי דין והוצאות
שיפסקו באופן סופי כנגדנו ,כתוצאה מתביעה כנגדנו ,או בשל כל הסכומים שישולמו על
ידינו בפשרה שאושרה על ידי בית משפט בתביעה כנגדנו  ,והכל בתנאי שאנחנו ) -א( ניתן
לך הודעה בכתב בהקדם על כל תביעה כנגדנו; )ב( נמסור לך שליטה מלאה על ההגנה
והפשרה של התביעה כנגדנו )בתנאי שאתה לא תהיה רשאי להגיע להסכם פשרה בכל תביעה
כנגדנו אלא אם הפשרה משחררת אותנו באופן בלתי מותנה מכל אחריות(; ו)-ג( נעמיד
לרשותך את כל הסיוע הסביר ,על חשבונך.
 .16.3סעד בלעדי  .סעיף זה קובע את האחריות הבלעדית של הצד המשפה  ,ואת הסעד הבלעדי
של הצד המשופה כלפי הצד השני ,עבור כל סוג של טענה המתוארת בסעיף זה ,לאחר מועד
הסיום הקובע.
 .17הגבלת אחריות
 .17.1הגבלת אחריות .אחריותו של כל אחד מהצדדים ביחס לכל אירוע יחיד שינבע מהסכם זה
ו/או בקשר אליו )בין על פי דיני החוזים ו/או דיני הנזיקין ,ובין על פי כל דין אחר ( לא תעלה
על הסכום ששולם על ידך על פי הסכם זה במהלך  12החודשים הקודמים לאירוע ,בתנאי
כי בכל מקרה האחריות המצטברת של כל אחד מהצדדים שתנבע מהסכם זה ו/או בקשר אליו
)בין על פי דיני החוזים ו/או דיני הנזיקין ו/או על פי כל דין אחר ( לא תעלה בכל מקרה על
סך כל הסכום ששולם על ידך על פי הסכם זה.
האמור לעיל לא יסייג את חובות התשלום שלך על פי סעיף ) 11עמלות ותשלומים עבור
השירותים הנרכשים(.
 .17.2החרגה של נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים .בכל מקרה לא תהיה לאף אחד מהצדדים כל
אחריות כלפי משנהו בגין הפסד רווחים ו/או הכנסות ו/או בשל נזקים עקיפים ,מיוחדים,
אגביים  ,תוצאתיים ,נזקים מובטחים או עונשים ,מכל מין וסוג שהוא ,בין על פי דיני החוזים
,בין על פי דיני הנזיקין ובין על פי כל דין אחר ובין אם אותו צד הוזהר מפני האפשרות
לקרות אותם נזקים ובין אם לאו .ההחרגה האמורה לא תחול ככל שהיא אסורה על פי הדין
החל.
 .17.3הגבלת האחריות של החברה .בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית על פי כל דין ) לרבות
אך מבלי לגרוע  ,דיני חוזים ,דיני נזיקין  ,אחריות מוחלטת וכיוצב'( בקשר עם השימוש
בשירותים ו/או חוסר היכולת להשתמש בשירותים ,ו/או בקשר עם כל עניין אחר על פי
הסכם זה ,וזאת בגין אחד מאלה ) (Iנזק תוצאתי מכל מין וסוג סוג שהוא ) לרבות אך מבלי
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לגרוע נזק בשל אובדן הכנסות ,הפרעה לעסקים ,אובדן מידע ,או נזק כספי אחר( ) (IIעניינים
שהם מעבר לשליטתה הסבירה של החברה  (III) ,עלות הרכש של טובין ,טכנולוגיות,
שירותים או זכויות חלופיות ,או ) (IVסכום העולה על דמי המנוי ל 12-חודשים המשולמים
על פי הסכם זה.
במידה ובית משפט כלשהו ימצא כי החברה אחראית בדרך כלשהי  ,הנך מסכים בזאת כי
בכל מקרה האחריות תהיה מוגבלת בגובה הפרמיה של החברה בהתאם לכל פוליסת ביטוח
הקיימת לה  ,ולכך שכל הרכיבים של פוליסת הביטוח לרבות כל החרגה הגבלה סייג או
חריג  ,יגבילו את אחריות החברה .בנוסף ,הנך מסכים בזאת כי במקרה והתביעה שלך כנגד
החברה תהיה נמוכה מהכיסוי שניתן לחברה בפוליסת הביטוח ,אתה תהיה מוגבל לתביעה
האמורה ולא תהיה זכאי לקבל את הסכום המקסימאלי הקבוע בפוליסת הביטוח.
 .17.4העדר אחריות לשימוש .הנך מסכים בזאת כי לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא
עבור כל שימוש שאתה עושה בשירותים .הנך פוטר את החברה מכל אחריות כאמור ו/או
תשפה אותה בגין כל הטענות ,הנזקים ,החבויות ,העלויות ,הנזקים ,שכר טרחה או הוצאות
)ובכלל זה הוצאות עורך דין סבירות( הנובעים מהשימוש שלך בשירותים ,לרבות כל מחלוקת
בינך לבין צד שלישי לגבי כל תנאי הסכם זה בקשר עם הרכישה או המכירה של טובין או
שירותים ,הפרה על ידך בקשר לתנאי מתנאי הסכם זה ,כל פעולה שבה אתה או כל צד
שלישי תפרו כל חוק תקנה או זכויות של צד שלישי וכיוצב'.
 .17.5שחרור .הנך מאשר ומסכים בזאת כי החברה אינה צד לכל התקשרות בפועל בינך לבין כל
מוכר ,ספק ו/או צד שלישי אחר כלשהו .כתוצאה מכך ,לחברה אין כל שליטה על איכותו,
בטיחותו ,או חוקיותו של כל הסכם כאמור בינך לבין אותם צדדים שלישיים .אתה אחראי
באופן מלא עבור כל הפעילויות שיתנהלו באמצעות השירותים .החברה אינה יכולה להיות
אחראית לכך שהצדדים השלישיים יבצעו את השירותים או את ההתחייבויות האחרות
שלהם .בנוסף ,החברה איננה יכולה לאשר ו/או לוודא ,ואיננה מאשרת ו/או מוודאת את
פעילותם של הצדדים השלישיים .הנך פוטר את החברה מכל הטענות ,דרישות והנזקים מכל
מין וסוג שהוא ) לרבות אך מבלי לגרוע  ,לנזקים בפועל ,תוצאתיים ,מיוחדים ,עונשיים או
משניים( ,ידועים ושאינם ידועים ,צפויים ושאינם צפויים ,שגולו ו/או שלא גולו ,והנובעים
ו/או קשורים בדרך כלשהי ליחסים שלך עם הצדדים השלישיים ,או לכל מעשה ו/או מחדל
של צד שלישי .בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל תביעה שתוגש כנגדך על ידי אותם
צדדים שלישיים.
 .17.6הנך מאשר כי  ,נתונים ומסמכים מסוימים המתקבלים בקשר עם השירותים מסופקים על ידי
צדדים שלישיים הקשורים אליך .החברה לא תישא בכל חבות בגין אותו מידע ,נתונים
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ומסמכים ובכלל זה קבלתם ,אימותם ,השימוש הראוי בהם ,דיותם ,או היותם חפים מכל פגם.
אתה מוותר על כל תביעה דרישה ופיצויים מכל מין וסוג שהוא )לרבות אך מבלי לגרוע
לנזקים בפועל ,תוצאתיים ,מיוחדים ,עונשיים או אגביים( ,ידועים ושאינם ידועים ,צפויים
ושאינם צפויים ,מגולים ושאינם מגולים ,הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך לאותו מידע,
נתונים או מסמכים .האמור לעיל יתייחס גם לכל מידע ,נתונים ומסמכים שישלחו על ידך.
 .18תקופת ההסכם וסיום
 .18.1תקופת ההסכם .הסכם זה תחילתו במועד קבלתו על ידך ,והוא יישאר בתוקפו עד לסיום
המנוי על פי החבילה שרכשת  .במידה ואתה בוחר להשתמש בשירותים לתקופת ניסיון ללא
תשלום ואינך רוכש מנוי לפני תום אותה תקופה ,הסכם זה יסתיים בתום תקופת הניסיון ללא
תשלום.
 .18.2תקופת מנוי שנרכש .המנוי לחבילה בעלות חודשית ללא הגבלת נפח מתחיל במועד ההתחלה
שנקבע וממשיך עד לסיומו על ידי אחד הצדדים .המנוי לחבילת " "PAY PER USEלפי
מספר תיקים מתחיל במועד ההתחלה שנקבע  ,וממשיך עד לסיומו בין כתוצאה מסיום נפח
החבילה ו/או בתום שנה – לפי המוקדם .
 .18.3סיום ההסכם בעילה-כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה בעילה בהתקיים אחד מאלה (i) :
בהודעה מוקדמת בת  30ימים לצד השני על הפרה מהותית ככל שהפרה כאמור לא תוקנה
בחלוף אותה תקופה ,או ) (iiבמידה וכנגד הצד השני הוגשה בקת פירוק ו/או פשיטת רגל
ו/או כל הליך אחר הנוגע לחדלות פירעון ,כינוס נכסים ,פירוק או המחאה לטובת נושים.
 .18.4החזר תשלום עם סיום .עם סיום ההסכם על ידך בעילה  ,אנחנו נחזיר לך תשלומים ששולמו
על ידך מראש בגין שארית התקופה של כל מנוי שנותרה לאחר מועד הכניסה לתוקף של
סיום ההסכם . .עם סיום ההסכם על ידינו בעילה אתה תשלם כל דמי מנוי שטרם שולמו
בגין שארית התקופה של כל מנוי שנותרה לרחק מועד הכניסה לתוקף של סיום ההסכם .
בכל מקרה כל סיום לא ישחרר אותך מההתחייבות לשלם כל תשלום המגיע לנו עבור התקופה
הקודמת למועד הסיום הקובע.
 .18.5סיום ההסכם ללא עילה – אתה תהיה רשאי לבטל את המנוי ולחדול לעשות שימוש במערכת
בכל עת בהודעה לחברה מראש ובכתב של  15יום
 .18.6החזר המידע שלך - .לבקשתך ,וככל שהיא תימסר לנו בתוך  30ימים ממועד הכניסה לתוקף
של סיום המנוי לשירותים הנרכשים  ,אנחנו נשלח לך קישור להורדת כל הקבצים שלך
מחלק האחסון של המערכת .לאחר פרק זמן של  30יום ימים ממועד הסיום אנו נפעל
להסרתך מהמערכת ולמחיקת כל הקבצים ו/או המסמכים שלך מחלק האחסון של המערכת .
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הנך מודע לכך כי באחריותך הבלעדית עם מתן הודעת הביטול לדאוג לאחסון מטעמך ו/או
גיבוי של הקבצים ו/או המסמכים שהעלית לאחסון באמצעות המערכת – שכן לאחר חלוף
 30ימים יימחקו הקבצים מהאחסון של המערכת  ,ובאחריותך לדאוג לשמור לעצמך עותק
גיבוי מהם .הנך מתחייב שלא לעלות כל טענה בעניין זה כלפי החברה  .האמור יחול גם על
ניתוקך מהמערכת עקב הפרה.
 .18.7תוקף הוראות  .סעיף ) 11עמלות ותשלומים עבור השירותים הנרכשים() 12 ,זכויות
קנייניות() 13 ,סודיות() 14 ,כתב ויתור() 16 ,שיפוי הדדי() 17 ,הגבלת אחריות(.18.4 ,
)החזר תשלום עם סיום() 18.5 ,החזר המידע שלך() 19.2 ,החוק החל וסמכות שיפוט( ו20-
)הוראות כלליות( ישרדו כל סיום או פקיעה של הסכם זה.
 .19הודעות ,החוק החל וסמכות שיפוט
 .19.1דרך מתן הודעות  .למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה ,כל ההודעות ,ההיתרים והאישורים
על פי הסכם זה ייעשו בכתב ויראו אותם כאילו ניתנו לאחר (i) :משלוח אישי (ii) ,יום
העסקים השני לאחר שליחתם בדואר (iii) ,יום העסקים השני לאחר שליחתם באמצעות פקס
עם אישור העברה ,או ) (ivיום העסקים הראשון לאחר שליחתם בדואר אלקטרוני )בתנאי
שדואר אלקטרוני לא יהיה מספיק להודעות על סיום או על תביעה בת שיפוי( .הודעות בנוגע
לחיובים וחשבוניות ימוענו לפי פרטי איש הקשר הרלוונטי לחיובים שמונה על ידך .כל
ההודעות האחרות אליך ימוענו למנהל מערכות השירותים שמונה על ידך.
 .19.2הדין החל וסמכות שיפוט .הסכם זה וכל המחלוקות הנובעות ממנו או הנוגעות לפירושו יהיו
כפופים לדיני מדינת ישראל .בתי המשפט המוסכמים של תל אביב יהיה בעלי סמכות השיפוט
הבלעדית על כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה.
 .20הוראות כלליות
 .20.1מערכת היחסים בין הצדדים .הצדדים הינם קבלנים עצמאיים .הסכם זה אינו יוצר שותפות,
זיכיון ,מיזם משותף ,סוכנות ,חובת נאמנות או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.
 .20.2ויתור .כישלון או עיכוב של אחד הצדדים במימוש מי מזכויותיו תחת הסכם זה לא תהווה
ויתור על אותה זכות.
 .20.3הפרדה .במידה ובית משפט מוסמך יקבע כי הוראה בהסכם זה מנוגדת לדין ,ההוראה תשונה
על ידי בית המשפט ותפורש כך שהיא משיגה באופן הטוב ביותר את מטרות ההוראה המקורית
במידה המירבית המותרת על פי דין ,ויתר ההוראות בהסכם זה תשארנה בתוקף.
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 .20.4שכר טרחת עורכי דין .אתה תשלם על פי דרישה כל שכר טרחה סביר והוצאות אחרות
שנגרמו לנו בכדי לגבות תשלומים המגיעים לנו על פי הסכם זה בשל הפרתך את סעיף __
)חשבוניות ותשלומים(.
 .20.5מדיניות פרטיות .ל Logbox-יש מדיניות פרטיות המפורסמת באתר ,אשר עשויה להתעדכן
מעת לעת .אתה תהיה מחויב על ידי התנאים של אותה מדיניות .במקרה של סתירה או חוסר
התאמה בין מדיניות הפרטיות ותנאים אלה ,תנאים אלה יגברו.
 .20.6דף אבטחה .ל Logbox-יש עמוד אבטחה המפורסם באתר ,אשר עשוי להתעדכן מעת לעת.
אתה תהיה מחויב על ידי התנאים בעמוד זה .במקרה של סתירה או חוסר התאמה בין עמוד
האבטחה לבין תנאים אלה ,תנאים אלה יגברו.
 .20.7המחאה  .אף אחד מהצדדים אינו יכול להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו תחת הסכם זה,
בין בהפעלת חוק או אחרת ,ללא הסכמה מוקדמת בכתב של הצד השני )אשר לא תעוכב באופן
בלתי סביר( .מבלי לפגוע באמור ,כל אחד מהצדדים יכול להעביר הסכם זה במלואו )ללא
הסכמת הצד השני( לחברות קשורות שלו או במהלך מיזוג ,רכישה ,ארגון מחדש ,או מכירה
של כל או באופן מהותי כל הנכסים שלו שאינם כוללים מתחרה ישיר של הצד השני .התרופה
היחידה של צד לכוונה להעברה של הצד השני תוך הפרה של פסקה זו תהיה ,לבחירת הצד
שאינו מעביר ,סיום של ההסכם עם הודעה בכתב לצד המעביר .במקרה של סיום כאמור,
אנחנו נחזיר לך את העמלות ששולמו מראש המכסות את יתרת התקופה של כל המנויים לאחר
מועד הסיום הקובע .לאחר כל סיום עם סיבה על ידנו ,אתה תשלם כל עמלה שטרם שולמה
המכסה את יתרת התקופה לאחר מועד הסיום הקובע .בכל מקרה כל סיום לא ישחרר אותך
מההתחייבות לשלם כל עמלה העומדת לתשלום כלפינו עבור התקופה הקודמת למועד הסיום
הקובע.
 .20.8הסכם ממצה .הסכם זה ,ובכלל זה כל המוצגים והנספחים לו ,מהווה הסכם מלא בין הצדדים
וגובר על כל ההסכמים ,ההצעות או המצגים הקודמים והמקבילים ,בכתב או בעל פה ,הנוגעים
לנושא שבנדון .כל שינוי ,תיקון או ויתור על כל הוראה בהסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו או התקבלו באופן אלקטרוני על ידי הצד שכנגדו נעשה השינוי ,התיקון
או הוויתור .עם זאת ,במקרה של כל סתירה או חוסר התאמה בין ההוראות בגוף ההסכם וכל
מוצג או נספח לו ,או בכל טופס הזמנה שנערך עימך התנאים של הסכם זה יגברו.
 .20.9השירותים מיועדים לישויות משפטיות ויחידים מעל גיל .18
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