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 תנאים כלליים למכירת מוצרים ושירותים

  –הגדרות  .1

 לצידם:  מופיעהלמונחים המפורטים להלן תהא המשמעות ה

 .מוסמך של החברה, כפי שהועברה ללקוחהצעת מחיר בכתב המאושרת וחתומה על ידי נציג  - ""הצעה

 (512587973בע"מ )ח.פ.ותקשורת צור יועצים  - "החברה"

 מקבל ההצעה לרכישת המוצר או השירות מהחברה - "הלקוח"

 ללקוחומוצרי התקשורת, הרשת והמוצרים והשירותים האחרים שהחברה מספקת  שירותי - "השירות/ים"/"המוצר/ים"

  כללי .2

ו/או שירות על ידי  במסמך זה מהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מכל הצעה למכירת מוצרהתנאים המפורטים  2.1

 .החברה ומהווים תוספת והשלמה לתנאים הנקובים בהצעה כאמור

התנאים הנקובים במסמך בכל מקרה של סתירה בין התנאים הנקובים במסמך זה לאלו הנקובים בהצעה, יגברו  2.2

 .עהבהצאלו הנקובים זה על 

 ההצעה .3

 , אלא אם נקבע אחרת בהצעה.יום מהמועד הנקוב בה 30כל הצעה תהא בתוקף לתקופה בת  3.1

  :הבאים ההצעה תיחשב כזו שאושרה ונתקבלה על ידי הלקוח בקרות אחד או יותר מהאירועים 3.2

  ;המצאת ההצעה החתומה על ידי הלקוח לידי החברה 3.2.1

 בהם; התקנת המוצר ו/או השירות נשוא ההצעה ו/או כל שימוש  3.2.2

  .רהבביצוע תשלום כלשהו בגין המוצר ו/או השירות כאמור על ידי הלקוח לח 3.2.3

כל קיבול של ההצעה על ידי הלקוח, תוך הכנסת שינוי כלשהו לגוף ההצעה ו/או לאיזה מתנאיה, לא יחייב את  3.3

תב החברה, אלא אם אושר לאחר מכן בכתב על ידי נציגה המוסמך של החברה, תוך התייחסות מפורשת ובכ

 .לשינוי ולאישורו

 אספקת השירותים .4

נקודות רשת )ב( לכל שיחה במקביל kbps55 רוחב פס סימטרי של (א)דרישות התשתית מהלקוח הינן כדלקמן:  4.1

הכל  ,כבילה לטלפונים אנלוגיים של הלקוח ועל פי דרישתו (ג) וחשמל תקינות בנקודות הקצה השונות; וכן

 .אשר יוצג ללקוח במעמד ההתחברות לשירותי החברה "דרישות הרשת"כמפורט בנספח 

מכמות השלוחות הפעילות  2שיחות במקביל : הלקוח מבין כי ניתן להקים שיחות במקביל לכל היותר עד פי  4.2

 ע"י החברה ובמידה ויאושר תחויב בהתאם, קבמרכזיה, דרישה להגדלת כמות השיחות במקביל תיבד
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או  Wi-Fi יצרוך שימוש ברשת אלחוטית -דרך מכשיר הסמארטפון שלו  הלקוח מבין כי שימוש בשירותי החברה 4.3

 .באחריות החברה ןרשת הנתונים הסלולארית, שאינ

החברה אינה אחראית לבעיות איכות או תקלות שמקורן בשיבושים בציוד או הגדרות או קישוריות של תשתית  4.4

 הרשת שבשימוש

 ייתכנו חיובים מצד מפעיל הסלולאר בגין שימוש ברשת הנתונים  -שימוש ברשת הנתונים הסלולארית ב 4.5

 -. ללקוחות העושים שימוש באפליקציה במכשיר סלולארי (החיובים הינם משמעותיים בעיקר בשימוש בחו"ל)

 .אנו ממליצים לבדוק שהם בחבילת גלישה ללא הגבלה

 -החברה מעדכנת באופן שוטף את האפליקציות שלה .  Android - ו iOS תככלל, האפליקציות נתמכות בסביב 4.6

על מנת להתאים עצמה למכשירים חדשים ולטכנולוגיות החדשות ביותר. באחריות הלקוח לוודא כי המכשיר 

 .שברשותו תומך בהתקנת האפליקציה ובשירות

קים ממועד חתימת הלקוח על ימי עס 14אלא אם נקבע אחרת בהצעה, חיבור הלקוח לשירות יתבצע תוך  4.7

 .ההצעה, בכפוף להשלמת עבודות התאמת התשתית באתר הלקוח ותקינותה ובכפוף למלאי היבואן

 . 8:30-17:30ה' בשעות  -התקנת מוצרים ושירותים מרחוק ו/או באתר הלקוח תבוצע על ידי החברה בימים א' 4.8

שעות, בשל בעיות ו/או מגבלות  4 -תארך יותר מ בגין התקנה מחוץ לימי ו/או שעות העבודה הנ"ל ו/או כזו אשר 4.9

לשעה בגין השעתיים  ₪ 250סך של בשאינן תלויות בחברה ו/או בשליטתה, יחויב הלקוח בעלות ביקור טכנאי, 

 .לכל שעה נוספת שמעבר להן, וזאת בנוסף לעלויות הנקובות בהצעה ₪ 190 -הראשונות ו

ש"ח לכל שעת נסיעה  150ו דרומית לגדרה תחויב בסך של צפונית לחדרה א הכל התקנה באתר הלקוח שהינ 4.10

 .של טכנאי החברה, וזאת בנוסף לעלויות הנקובות בהצעה

 תשלום .5

אשר יתווסף אליהם כשיעורו על פי דין במועד  ,כל המחירים הנקובים בהצעה ו/או במסמך זה אינם כוללים מע"מ 5.1

  .התשלום

יתבצע התשלום על ידי הלקוח במטבע כאמור או בשקלים במקרה והתשלום הקבוע בהצעה יהא במטבע חוץ,  5.2

 הידוע של מט"ח כאמור במועד הוצאת החשבונית בגין על פי שער ההעברות וההמחאות יםחדש

המוצרים ו/או השירותים נשוא ההצעה. אסמכתת חשבון הבנק של החברה תהווה ראיה לשער ההעברה 

 .הרלוונטי אשר על פיו יחויב הלקוח בפועל

נקבע אחרת בהצעה, תנאי התשלום בהם מחויב הלקוח בגין המוצרים והשירותים שנרכשו על ידו  אלא אם 5.3

לחודש הקלנדרי העוקב לחודש בו סופק המוצר או  10 -היינו תשלום עד ה - 10מהחברה יהיו על בסיס מזומן + 

  .השירות ללקוח

יחייב את הלקוח בהפרשי הצמדה  כל עיכוב בתשלום התמורה המגיעה לחברה על פי ההצעה ו/או מסמך זה, 5.4

החל מהמועד בו התחייב התשלום מהלקוח על פי תנאי ההצעה ו/או  ,לחודש 2%ובריבית פיגורים בשיעור של 

מסמך זה ועד לתשלומו בפועל על ידי הלקוח במלואו, וכן בהוצאות הגבייה בהן תישא החברה, לרבות שכ"ט 

  .עו"ד
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 ה ש"ח. בנוסף ידוע לנו כי בגין החזרה של הוראת קבע תיגב 25הקמת הוראת קבע  תגבה עמלה חד פעמית  5.5
 ש"ח . 30עמלה של 

 

ע מכל זכות ו/או סעד אחרים של החברה על פי הוראות ההצעה, מסמך זה לעיל, כדי לגרו 5.4אין באמור בסעיף  5.6

ו/או הדין, לרבות הפסקה לאלתר של השירותים נשוא ההצעה שהתשלום בגינם לא הועבר במלואו ובמועדו על 

  .ידי הלקוח לחברה, וזאת על דרך המצאת הודעה בכתב אשר תועבר על ידי החברה ללקוח ובעלת תוקף מיידי

ללקוח במסגרת שירותי החברה יישארו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה עד  ום והציוד שיסופקהמוצרי 5.7

לפירעון מלוא התשלומים בגינם בפועל. נציגי החברה יהיו רשאים להיכנס למשרדי הלקוח ו/או מתחם פעילותו 

  .ידות כל מוצר ו/או ציוד שסופק ללקוח ושתמורתו לא שולמה לחברה על מלשם תפיסת והחר

תעריפי השירותים והמוצרים המוצעים בזאת כפופים לגורמי שוק שונים כגון שערי מטבע חוץ, מדדים, רגולציה  5.8

ותנאים שונים שאינם בשליטתה של החברה. לחברה זכות בלעדית לקבוע את מחירי השירותים השונים, 

 .טרם השינוי ימים 7ולעדכנם מעת לעת, ובלבד שהחברה הודיעה ללקוח על שינוי המחירים 

. במקרה של חוסר במרכזיהבפועל החיוב החודשי ללקוח יתבצע בהתאם לכמות הרישיונות הפעילים המוגדרים  5.9

התאמה בין מספר הרישיונות המצוין בהצעה ובין מספר הרישיונות שהותקנו בפועל, יבוצע החיוב על פי מספר 

ללקוח הזכות לבקש דוח המציין את כמות  הרישיונות בפועל ולא על פי מספר הרישיונות המצוין בהצעה.

   .הוא מחויב גינםב רישיונותה

 הצהרות הלקוח .6

 :הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כלפי החברה כדלקמן

היטב מסמך זה ואת הצהרותיו והתחייבויותיו הכלולות בו, מבין את משמעותם והשלכותיהם ומודע קרא הוא  6.1

ומסכים לכך כי כל ההוראות, ההצהרות וההתחייבויות הכלולות במסמך זה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי 

 ההתקשרות בין הצדדים ומחייבות אותו לכל דבר ועניין. 

ל המשתמשים האינטרנטי יעשה על אחריותו הבלעדית וכי החברה לא הוא מבין ומאשר כי השימוש בפורט 6.2

כי שימוש בממשק שאינו עולה לכך תישא בכל אחריות מכל מין ו/או סוג שהוא בגין השימוש כאמור. הלקוח מודע 

עלול לבטל הגעת שיחות ליעדיהן, או למנוע  -בקנה אחד עם ההגדרות המפורשות שניתנו לו וההדרכה שקיבל 

  .הוציא שיחותממנו ל

והסיסמא שהונפקו לו על ידי החברה הינם אישיים ובלתי ניתנים להעברה ועליו לשמור עליהם בסודיות השם  6.3

להן והגישה לפורטל באמצעותם תאפשר גישה לנתוני השיחות שלו, האזנה הואיל מלאה ומוחלטת, בין היתר, 

השימושים והפעילות שמתבצעים באמצעות שם ן וכיו"ב. הלקוח יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל תהקלט

ב ויישא בכל תשלום, הוצאה, הפסד או נזק שייגרמו מכל ייהמשתמש והסיסמא שהונפקו לו על ידי החברה ויח

צד ג' ללא הרשאה. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או ע"י שימוש כאמור, וזאת גם אם שימוש כאמור נעשה 

   .בידי הלקוחששימוש לרעה שבוצע במוצרים ו/או השירותים חבות מכל מין ו/או סוג שהוא בגין 

הלקוח מודע לכך שהעלות הכוללת של הפרויקט עשויה להתעדכן לאחר ביצוע סקר באתר הלקוח טרם  6.4

ההתקנה, במועד ההתקנה ו/או בהתאם לדרישות הלקוח ואלו הנובעות מהאתר ומאפייניו. במקרה זה, יפורטו 

  .ח בכתב ויתווספו להצעת המחירהעלויות הנוספות בפני הלקו
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תוכנות צד שלישי נוספות, להלקוח מאשר כי ידוע לו שפיתוחים נוספים, שדרוגים, והתממשקויות למערכות ו 6.5

  .ותוספות שאינן מפורטות בהצעה אינן כלולות בה ויתומחרו בנפרד

להציג את שם ולוגו  או בלוגו שלו לצרכי פרסום. החברה רשאית\הלקוח מאשר בזאת לעשות שימוש בשמו ו 6.6

 .או מידע שיווקי שלו כחלק מרשימת לקוחותיה\הלקוח ו

 

 התחייבויות הלקוח .7

 :הלקוח מתחייב בזאת כלפי החברה כדלקמן

 ו/או הלקוח ישלם לחברה את התמורה הנקובה בהצעה במלואה ובמועדה, וזאת בין אם עשה שימוש במוצרים 7.1

  .בשירותים ו/או בציוד במהלך התקופה הרלוונטית ובכלל, ובין אם לאו

ישתמש במוצרי ושירותי החברה, וכן בכל ציוד נלווה, בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה של  הלקוח 7.2

  .החברה ו/או ספקי הציוד הרלוונטיים הנקובים בהסכם לאספקת ציוד ו/או תעודות האחריות הרלוונטיות

ולו בלבד. הלקוח מתחייב  חולקם והשירותים הניתנים לפי תנאי ההצעה ומסמך זה נמכרים ו/או ניתנים להמוצרי 7.3

שלא להמחות ו/או לאפשר שימוש ו/או לתת זכויות כלשהן במוצרים ו/או בשירותים לצד שלישי כאמור ללא קבלת 

 .אישור החברה בכתב ומראש

( שיוקצו ללקוח ע"י החברה הנם "הקווים"טלפון )להלן:  מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי קווי ו/או מספרי 7.4

בבעלותה הבלעדית של החברה וללקוח אין כל זכות בהם למעט זכות השימוש בקווים, על ידו ו/או ע"י עובדיו, 

במשך תקופת ההתקשרות בהסכם עם החברה וכנגד התשלום שנקבע בהסכם בגין השימוש בקווים. הלקוח 

להמחות ו/או לאפשר שימוש ו/או לתת זכות כלשהי בקווים לצד שלישי כלשהו  מתחייב שלא להעביר ו/או

 ולהחזירם לחברה מיד בתום תקופת ההתקשרות או הפסקתה.     

למרות האמור לעיל קווים הקיימים בבעלות הלקוח קודם להתקשרות בהסכם זה, ינויידו ע"י הלקוח לחברה  7.5

עלות הלקוח בתום תקופת ההתקשרות, בכפוף לתשלום מלוא יוחזרו לב Tzur ip-cloudלצורך חיבורם לענן 

 הסכומים המגיעים ממנו לחברה במועד זה.

  .הלקוח יאפשר לחברה גישה למתקנים ולציוד שברשותו, ככל שיידרש לצורך קבלת השירות המתואר 7.6

איש הקשר הלקוח ימנה איש קשר מטעמו שיהיה אחראי על פתיחת קריאות שירות, ויעדכן את החברה בפרטי  7.7

 .ובפרטי ההתקשרות העדכניים שלו בכל עת

 פתיחת קריאת שירותפתיחת קריאת שירות באתר החברה או בקישור הנ"ל :  7.8

 הפסקת השירותים .8

החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים ללקוח, לבטל הסכם זה ולהעמיד לפירעון מיידי כל חלק  8.1
מהתמורה שלא שולם לה בפועל עד למועד הביטול, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים, וזאת באמצעות 

 :הודעה בכתב ללקוח אשר תיכנס לתוקף באופן מידי וללא כל דיחוי
 

http://tzur-com.co.il/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-1/
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במועד הנקוב בהצעת  ,לחברה את התמורה בעד המוצרים, השירותים ו/או הציוד אשר סופקו לוהלקוח לא שילם   .א
  .המחיר או במסמך זה ו/או הצהיר על כוונתו שלא לשלם עליהם

ו/או ניתן צו  ו/או נאמן או מנהל מיוחדו/כונס נכסים  ו/או מפרק ו/או לנכסיו ו/או מונה לו ןפירעוהלקוח היה לחדל  ב.

והצו  (כולם או מקצתם)או הוטל עיקול על נכסיו ו/לפירוקו ו/או הוחלט על פירוקו מרצון ו/או ניתן צו לכינוס נכסים 

 .יום מהמועד שניתן 30לא הוסר בתוך 

  .הלקוח עושה שימוש שאינו על פי כל דין או באופן שעשוי לפגוע בטיב השירות של שאר לקוחותיה של החברה  .ג

ימים ממועד ההתראה  7הלקוח הפר את הוראות הצעת המחיר ו/או מסמך זה ולא תיקן את ההפרה כאמור תוך  .ד

  .על ידי החברהלו הראשונה בכתב שנשלחה 

לעיל כדי לגרוע מיתר זכויותיה וסעדיה של החברה כנגד הלקוח ו/או  8.1אין בהפסקת השירותים כאמור בסעיף  8.2

מלוא התמורה במועדה, בצירוף הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות מחובת הלקוח לשלם לחברה את 

  .גבייה, לפי העניין

ימי עסקים מראש, ובלבד שהלקוח שילם  14הלקוח יהא רשאי להפסיק את השירות באמצעות הודעה בכתב של   8.3

ך זה עד למועד את כל התמורה המגיעה ממנו לחברה וקיים את יתר התחייבויותיו על פי הצעת המחיר ו/או מסמ

 הפסקת השירות.

 מהמועד או ההסכם תקופת מתום בלבד יום 30 עד הלקוח ידי על שבוצעו השיחות הקלטות את תשמור החברה 8.4

 דרישת לפי תיעשה הלקוח לידי ההקלטות העברת ;ההקלטות שירות בעבור לשלם להפסיק הלקוח יבחר שבו

 .)האחסון אמצעי כולל( נוסף 1G עד לכל ₪ 40 -ו 1G עד עבור ₪ 60 של בסך לתשלום בתמורה ,בכתב הלקוח

 .ההקלטות יימחקו - ההקלטות את לידיו לקבל הלקוח ביקש שלא ככל ,כאמור יום 30 לאחר

 

 הגבלת אחריות .9

 ןחומרה וציוד הקצה במערכת, ובפעילותבין היתר,  של מערכות החברה, ןמתן השירותים מותנה בתקינות 9.1

 , של רשת הבזק הציבורית או של חברת הכבלים ורשת האינטרנט(חומרה ותוכנה)התקינה של תשתיות הלקוח 

  או של חברת סלקום.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לנזק שייגרם ללקוח עקב אי תקינות שירותים או ציוד,  9.2

לאספקת שאספקתם אמורה להתבצע על ידי צד שלישי, ובמקרים בהם לא מתקיימות דרישות הסף הטכניות 

  .השירותים

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק או חבות שיגרמו כתוצאה מתקלה, וירוס, יישומים עוינים או כל  9.3

מפגע אחר המועבר באמצעות רשת האינטרנט. הלקוח יהיה אחראי בלעדית לאבטחת גיבוי והגנת המידע 

  .במערכותיו ו/או בציודו

 –באופן אוטומטי או באופן יזום על פי דרישת הלקוח  –לבצע הקלטות מובהר בזאת כי אף שהמערכת מוגדרת  9.4

תיתכנה תקלות שלא ניתן לצפותן מראש והחברה לא תהיה אחראית להקלטה שלא בוצעה או שנמחקה ולא 

 תישא בכל חבות לנזק שייגרם ללקוח בשל כך.
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נוסף מובהר בזאת כי הקלטות נשמרות במערכת בהתאם לשטח האחסון שהוזמן ע"י הלקוח והוגדר עבורו. עם  9.5

מיצוי שטח האחסון מבצעת המערכת מחיקה אוטומטית של קבצים )הקלטות(. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור 

בכל חבות לנזק שייגרם לעיל, החברה לא תהיה אחראית להקלטות שימחקו בשל מיצוי שטח האחסון ולא תישא 

 ללקוח בשל כך.

אובדן אשר יגרמו עקב העדר אבטחה, לרבות חדירה של גורמים בלתי או /ו נזקלברה לא תישא בכל אחריות הח 9.6

מורשים לרשת המשרדית של הלקוח. הלקוח מתחייב להודיע מיד עם היוודע לו על כל פריצה, אבדן, גניבה 

  .שימוש לא מורשה וכד' במערכותיו

ככל הניתן,  ,באופן רצוףבשליטה מרחוק וף לתשלום התמורה לחברה במלואה ובמועדה יסופקו השירותים פבכ 9.7

, ובכל שעות היממה, למעט בעת הפסקות או הפרעות העלולות להתרחש (למעט ביום כיפור)בכל ימות השנה 

ושדרוג, וכן תקלות שאינן מעת לעת לנוכח טבעם של השירותים, הפסקות יזומות של השירות לצורכי תחזוקה 

בשליטתה של החברה. לעניין זה, מובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקה, 

תיקון, שדרוג ושיפור המערכות שהיא מפעילה. במקרים אלו תפעל החברה כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי 

ידה, תוך מתן עדיפות לשיבושים -ים הניתנים עלהזמן שבמהלכם לא יסופקו השירותים ולמנוע שיבושים בשירות

הגורמים הפסקת שירות כללית. הפסקות יזומות של השירות שגורמות לפגיעה בפעילותו הרציפה של הלקוח 

 .יבוצעו לאחר הודעה מראש ללקוח ובתיאום מראש

ד מעבר למוסכם ברה אינה יצרנית הציוד ולא מוטלת עליה כל אחריות כיצרן או החובה לספק שירות לציוהח 9.8

ועל ע"י היצרן ו/או היבואן בהסכם ו/או לספק אחריות כלשהי בגינו, מלבד אחריות תקופתית לציוד שהוזמן דרכה, 

  .פי תנאי האחריות של היצרן/יבואן

ברה לא תישא באחריות בגין נזק עקיף או תוצאתי כלשהו אשר ייגרם ללקוח או לכל צד שלישי בקשר עם הח 9.9

השימוש במרכזיה או האפשרות להשתמש בה, לרבות כתוצאה מקלקול, תקלה או כשל במוצר ובכלל זה אובדן 

מוש או אי שימוש במוצר. רווח, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, וכל נזק אחר שייגרם עקב השימניעת הכנסה, 

אספקת -החבות היחידה של החברה אם תחול, תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד שנגרמו ללקוח בגין אי

בכל מקרה, סכום חבות החברה יהא מוגבל לעלות השירותים שלא סופקו, לתקופת הזמן בה  .שירותים או ציוד

 לא סופקו.

קף חלוקה סבירה וצודקת של הסיכונים החלים על הצדדים וכן זה מש 9מצהיר ומאשר, כי האמור בסעיף לקוח ה 9.10

  .כי החברה הסכימה להתקשר בהסכם זה על יסוד הסכמת הלקוח לאמור בסעיפים אלו

 

 
 זכויות קניין .10

 
החברה הינה הבעלים היחיד והבלעדי והמחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני במערכות השירותים ו/או בתוצריהם ו/או 

. ללקוח ניתן רישיון אישי, זמני, מוגבל ולא ניתן להעברה לעשות שימוש במוצרי ושירותי החברה לתקופת נגזרותיהם
ההסכם בין הצדדים וכנגד תשלום התמורה לחברה במלואה ובמועדה וקיום יתר התחייבויותיו כלפי החברה על פי 

ן הצדדים, מכל סיבה שהיא, יתבטל הרישיון ההצעה ו/או מסמך זה במלואן ובמועדן. עם סיום ו/או ביטול ההתקשרות בי
כאמור ללא צורך בנקיטת פעולה נוספת בידי מי מהצדדים. ללקוח אין ולא תהיה כל זכות, טענה ו/או דרישה בכל הקשור 

  .ו/או הנוגע למערכות השירותים ו/או בתוצריהם ו/או נגזרותיהם ו/או לגבי זכויות הקניין הרוחני בהן ו/או מכוחן
 

 סודיותשמירת  .11
 

כל אחד מהצדדים, לרבות באמצעות עובדיו ו/או בעלי השליטה בו, מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת, לא  11.1
ן ילעני "מידע"ידי משנהו. -לגלות ו/או לחשוף לצד שלישי כלשהו ולא לעשות כל שימוש בכל מידע שיימסר לו על

במסגרת הסכם זה זה, יכלול, בין היתר, כל מידע סודי ו/או קנייני מכל סוג שהוא שיוחלף בין הצדדים  11 סעיף
או לתנאי מתנאיו, הכל בין ו/ושיתוף הפעולה ביניהם במסגרתו, וכן כל מידע מכל סוג שהוא בקשר עם הסכם זה 

  .אם סומן כסודי או לא
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לנחלת הכלל שלא כתוצאה ממעשה ו/ או מחדל של הצדדים  חול על מידע שהפךתובת הסודיות כאמור לא ח 11.2
ו/או מידע שגילויו נדרש על פי כל דין, לאחר דרישה בכתב של רשות מוסמכת בישראל ו/או בחו"ל, ומפעיל 

 .הקשור לשירותים המסופקים ללקוח -התקשורת בישראל או בחו"ל 
 

 הודעות .12
 

הדואר האלקטרוני  ל ידו בעת הצטרפותו לשירות, לרבות כתובתובהר ומוסכם כי פרטי הלקוח, כפי שנמסרו עמ  12.1
שתימסר על ידו או הידועה לחברה במועד הצטרפותו לשירות, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי 
החברה, לצרכי מתן שירות, נושאים פיננסים בחשבון, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת בדבר מוצרי ושירותי 

  .החברה מעת לעת
 

ל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה כ 12.2
בעת קבלת  -נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה או  שלחה לכתובת הדואר האלקטרוניואם נ ,בדואר ישראל

  .אישור מסירתה או העברתה, לפי העניין
 

שנשלחו מטעם איש קשר המורשה לבצע פעולות בחשבון מטעם  -עות דוא"ל בפרט הודעות ובקשות בכלל, והוד 12.3
יחייבו את הלקוח כמו מסמך חתום מטעמו לביצוע  -המבקשות להוסיף או להפחית שירותים לפי העניין  –הלקוח 

  .השינוי בחשבונו בהתאם
 
 
 
 

 הוספה/ הסרת שירותים .13
 

 להלן תנאי "הוספה", "הסרה" או "הקפאת" שלוחה בשירותי החברה: 
 

הוספת שלוחה נוספת לשלוחות הקיימות בחשבון. עלות הוספת שלוחה חדשה לחשבון משתנה מעת לעת.  – "הוספה"
המחיר להוספת שלוחה יסופק במעמד הבקשה להוספת השלוחה. הוספת שלוחות אפליקציית סמארטפון הינן ללא עלות 

 מה.הק
הודעת מחיקת שלוחה הקיימת בחשבון. מחיקת שלוחה מהחשבון הינה ללא כל תשלום נוסף, ותינתן ע"י  – "הסרה"

ימי עבודה לפני סיום מחזור החיוב הרלוונטי. רישיון השלוחה החודשי יחויב עד לתום מועד המחזור חיוב  2הלקוח לפחות 
 החודשי בו ניתנה הוראת המחיקה. 

 
חודשים מיום ההקפאה, והחשבון לא יחויב בגין השלוחות המוקפאות לתקופה  3 -שלוחה מוגבלת ל הקפאת – "הקפאה"

זאת ולא יוכל לעשות בהן שימוש. הקפאת השלוחה תאפשר החזרתה לשימוש בעלות "הפשרה" נמוכה יותר מעלות 
 ."הוספה", כפי שיימסר באותה על עת ידי החברה

 
 
 

מלא והבלעדי של החברה המועבר ללקוח לצורך שימושו האישי בשירות. אין לעשות בו מובהר, כי מסמך זה הינו קניינה ה .14
 .כל שימוש שאינו למטרה זאת

 


