
 שימוש תנאי

 

  הגדרות .1

תיעוד על פי הוראות ניהול ספרים  על כלל סוגיהן ומסמכי חשבוניות להפקת תוכנה - "תוכנה"

 ".אינוויס -סופר"או בעברית " "SUPER-INVOICEהשם תחת 

  משירותי התוכנה ביצע פעולה או השתמש בשירות כלשהו, מסמך הפיק אשר אדם  - "משתמש"

 .בתשלום  שלא ובין בתשלום בין התוכנה באמצעות 

, שימוש במידע, הפקת תיעוד פנים וחוץ, הפקת ספרים, הפקת מסמכים –" שירותי התוכנה"

שליחת דואר , שליחת הודעות סלולריות, ניהול פרסומות, ניהול קשרי לקוחות ומועדון לקוחות

 .אלקטרוני וכן  כל פעולה אחרת הניתנת לביצוע באמצעות התוכנה שהייתה או שתהיה

 .אגודה שיתופית או חקלאית, א מוגבלתמוגבלת או ל שותפות, חברהלרבות  –" אדם"

או נותן שירותים בתחומי שיפוט מדינת ישראל כאמור בפקודת מס /מי שמפעיל עסק ו –" עוסק"

בין אם מאוגד  5791 – ו"תשל, או בחוק מס ערך מוסף/ו ("הפקודה":להלן) [נוסח חדש]כנסה ה

אגודה שיתופית , לא רשומהשותפות רשומה או , מ"חברה בע, עוסק פטור, ורשום כעוסק מורשה

 .כהגדרתו בפקודה "אזור"הרשום בכאמור או איחוד עוסקים ולרבות עוסק 

 .ובעליה הרשומים על פי כל דין בע בתקנוני ייסוד התוכנהכפי שנק - "תוכנהה הנהלת"

 [.נוסח חדש]לפקודת מס הכנסה  632על פי ההגדרה שבסעיף  –" מייצג"

 .הנהלת חשבונות או מייצג/ מס ייעוץ / משרד המתמחה בראיית חשבון  - "משרד"

 .מי שבבעלותו משרד וכן עובדי המשרד –" בעל משרד"

 .משתתפים חופשייםלרבות  - "עובדי המשרד"

 באמצעות הסכמה  , בעל פה, בכתב באמצעות יפוי כחדם שנתן רשות לייצגו א –" מיוצג"

 .בדרך אחרת לבקשת ייצוג דרך התוכנה או בכל 

 .את שירותי התוכנה ,המפיץ מיוזמתו בין על דרך קבלת תמורה ובין שלא –" מפיץ"

 .התוכנה באמצעות המשתמש ידי על הופק אשראו קובץ  מסמך כל - "מסמך"

 .מסמך המוצג בדף הראשי של התוכנה ובו עלויות השימוש בתוכנה – "מחירון שימוש"

 .מפיץ או אחר, משתמש, הנרשם לתוכנה בין אם בעל משרד – "נרשם"

גם אם נעשה שימוש כפי תופיע מעת לעת באתר האינטרנט של התוכנה ו – "תכנית שותפים"

 ".חבילות/ " "חבילה" ,"תכניות/ " "תכנית"במילה 

 .שיגרמו למשתמש לרבות פגיעה במוניטין בין אם כספי ובין שלאו כל הוצאה או הפסד –" נזק"

 

 קבלת תנאי השימוש .2

לכל תנאי  תחשב כהסכמה מצד המשתמש ("התוכנה" :להלן)שימוש בתוכנת סופר אינוויס 

הסכם זה ככתבו וכלשונו והן על מסמכיו הנלווים כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי הנהלת התוכנה 

 .לרבות מחירון השימוש

 עלות השימוש .3

 .שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי השימוש בתוכנה התוכנההנהלת 

במידה והנהלת " תעריף"י המשתמש לא תשמע טענת "ע בעת ביצוע רכישת חבילת שירותים

 .כאמור התוכנה עשתה שימוש בזכותה לשינוי התעריף

 שימוש למטרות חוקיות בלבד .4

שימוש לשם מטרות חוקיות בלבד על  המתחייב המשתמש לעשות ב, כתנאי לשימוש בתוכנה (א)

 .לו או כל מסמך נלווה/ו פ מסמך זה"חוקי מדינת ישראל ושאינן מנוגדות לתנאי השימוש ע יפ



כעוסק וכי רשאי הוא להנפיק  ,כחוק הוא רשום בעת פתיחת החשבון כי המשתמש מצהיר (ב)

 .או קבלות/חשבוניות מס ו

 גיבוי .5

המסמכים והקבצים שהופקו באמצעות התוכנה מעת , על המשתמש לדאוג לגיבוי בסיס הנתונים

רשאית הנהלת התוכנה לחייבו בתעריף שתמצא לנכון  ,במידה ולא יפעל המשתמש כאמור. לעת

 .אם תידרש לשחזור המסמכים יםהשמור נתוניםהיקף וגודל ה, על פי רמת

 הגבלת אחריות .6

שלמות ואמינות המידע , הנהלת התוכנה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא את איכות (א)

או /אי דיוקים או שיבושים בתוכנה ו, תיתכנה שגיאות, והנתונים שבתוכנה ובכל זאת

, הנהלת התוכנה לא תהא אחראית לנזק. "(שגיאות: "להלן)במסמכים המופקים ממנה 

 .הוצאה או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה משגיאות אלה

ואין היא אחראית  או עדכונים לתוכנה/והנהלת התוכנה רשאית מעת לעת להכניס שינויים  (ב)

 .לנזק הוצאה או הפסד שיגרם כתוצאה מהעדכון

 1בסעיף למשתמש אם לא פעל כאמור  אין הנהלת התוכנה אחראית על כל נזק שיגרם (ג)

את גיבוי המידע והמסמכים של  כדי להבטיחמתחייבת לעשות כל שביכולתה הנהלת התוכנה  (ד)

אך לא תישא בכל  ,(עצמי שיעשה על ידי המשתמשהנוסף לגיבוי )שי התוכנה כלל משתמ

כתוצאת שגיאה של בן אנוש או כתוצאה , שיגרם אם לא ימצא הגיבוי כאמורהוצאה או נזק 

 .מתקלה טכנית או אחרת

, םעונשיי נזיקין דמי, עקיף, ישיר נזק בגין אחריות תוכנהה הנהלת על תחול לא מקרה בשום (ה)

 נזיקין דמי, הגבלה ללא אך לרבות, ומין סוג מכל אחר נזק כל או, תוצאתי או מיוחד, מקרי נזק

 שהיא דרך בכל קשורים או הנובעים, רווחים אובדן או נתונים אובדן, השימוש אובדן בגין

, תוכנה או באתר האינטרנטב להשתמש יכולת-באי או בשימוש בעיכוב, תוכנהב בשימוש

 או, הבאמצעות שהושגו ושירות תחשיב, מידע בכל או, שירותים של אספקה-באי או באספקה

 עקב למשתמש להיגרם שעלול לנזק אחראית בה ואינה השימוש מן אחרת דרך בכל הנובעים

 .לאתר בגישה או, בתוכנה או באתר תקלה או פגם

יעשה שימוש " עוסק"בשום מקרה לא תחול אחריות על הנהלת התוכנה אם מי שאינו  (ו)

  .פקת חשבוניות שלא כדיןלרבות הבתוכנה 

 משתמש החליט אם הנהלת התוכנהעל הוצאה או הפסד , לא תחול אחריות בגין כל נזק (ז)

והאחרון בחר להפר את ההסכם בינו  המקשרת בינו לבין משרד" מייצג"באופציית  שתמשלה

במקרה . למסמך זה 51לבין הנהלת התוכנה או עבר על תנאי השימוש המפורטים בסעיף 

יריבות בין המשתמש לבין הנהלת  כזה האחריות לנזק תחול על המשרד בלבד ולא תהיהש

 .מייצגאו ללמשרד ' כל יריבות כאמור תגרור הודעת צד ג, התוכנה

 ופרטיות אבטחת מידע .7

אף  .נוקטת באמצעי אבטחה גבוהים מהסטנדרט המקובל בתוכנות מסוג זה הנהלת התוכנה (א)

הנהלת התוכנה אינה אחראית  .אגר הנתונים של התוכנהקיים סיכון לחדירת מ, על פי כן

הוצאה או הפסד שיגרם בעקבות חדירה כאמור ושימוש זדוני או אחר שנעשה במידע , לנזק

 .השמור במאגר הנתונים

 לצרכים פנימיים, הנהלת התוכנה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במאגר הנתונים (ב)

ין שנים לפחות וא 9-וגיבוי פעולותיו במערכת להנהלת התוכנה תשמור את נתוני המשתמש  (ג)

 .טרם חלפה התקופה האמורה ,כאמורהנתונים למשתמש כל זכות או רשות לבקש מחיקת 



 שינויים וזכות סירוב .8

 או זה אינטרנט לאתר גישה להעניק לסרב לעצמה את הזכות שומרת תוכנהה הנהלת (א)

 .מוקדמת התראה כל וללא הבלעדי דעתה שיקול לפי, משתמש לכל ממנו לחלקים

 ובהודעות בהתניות, בתנאים שינויים להכניס לעצמה את הזכות שומרת התוכנה הנהלת (ב)

 .לעת מעת שיהיו כפי לתנאים מסכים באתר והמשתמש בתוכנה השימוש על החלים

הנהלת התוכנה תבצע מפעם לפעם בדיקות אימות לחשבונות הרשומים והיא שומרת לעצמה  (ג)

 . פ הדין"כי אינם רשומים כעוסקים עיק את השימוש לחשבונות אשר ימצא הזכות להפס

 ושיווק בנתונים למטרות פרסוםשימוש  .9

הנהלת התוכנה מתחייבת שלא לעשות שימוש בנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמש לצורך 

השוטף של  ושימושאם הדבר נעשה לצורך  או, במפורשפרסום ושיווק אלא אם הסכים לכך 

או כל דבר אחר /לות ותק, שינויים, עדכונים, המשתמש בתוכנה כגון העברת מידע על חידושים

 .בתוכנה על ידי המשתמששימוש הנחוץ ל

 זכויות יוצרים וקניין .11

 -בתוכנה הכלול אחר חומר וכל קוד, טקסט, תוכן ,האתר בעיצוב הרוחני והקניין היוצרים זכויות

 .לבדסופר אינוויס ב של הינם

 רשותהתנהלות מול  .11

אשר יופק דרך מכל מסמך  "(HARD COPY)"יש לשמור עותק פיזי  המלצת רשות המיסיםפ "ע (א)

אחריות לנזק אם לא נהג הלקוח על פי ההמלצה לא תישא ב הנהלת התוכנה. התוכנה

 .כאמור

 מהנהלת באמצעות צו שיפוטי/ בכתב  ידרשו או כל רשות אחרת/רשות המיסים וו במידה (ב)

 על או התוכנה הנהלת בידי המצויים מסמכים או/ו חומר כל או המשתמש על פרט התוכנה

 .הרשות לידי התוכנה הנהלת אותם תמסור שרתיה גבי

 מדיניות ביטול והחזרים .12

, את שירותי התוכנהלבטל  משתמש הבוחרלא קיימת כל התחייבות לשימוש בתוכנה ולפיכך 

 .הבלתי מנוצלתבגין התקופה  ימים 9תוך  ויוחזר ל וכספ

 תקופת ניסיון .13

אף אינה ראשון ההתנסות החודש ב .חודשי התנסות בחינם 3 משתמשמקנה ל הצטרפות לתוכנה

לאחר שהוזן ו הלנרשמים לשנ תינתןנוספים הם יחודשיהטבת ה .מחייבת הזנת אמצעי תשלום

בצע מתחייבת שלא להנהלת התוכנה (. הרשמה לשנה איננה כוללת התחייבות) אמצעי תשלום

  (.ימים 76כ "ובסה)הימים הנוספים  26אמצעי התשלום אלא לאחר תום שימוש ב

 תמיכה טכנית .14

יעילה ולשביעות רצון , הנהלת התוכנה עושה כל שביכולתה לספק תמיכה טכנית מהירה

הנהלת התוכנה מתחייבת לענות על פניית משתמש בקשר עם תקלה או בקשת . המשתמשים

 .ימי עסקים 3 בתוךשירות 

 פרסומותניהול  .15

 .הבלעדית המשתמש מצהיר כי שימוש באופציית ניהול פרסומות הינו על דעתו ובהסכמתו

י "הוצאה או הפסד שיגרם בעקבות שימוש שנעשה ע, הנהלת התוכנה אינה אחראית לנזק

 .זואפשרות המשתמש או מי מטעמו ב

 

 



 פרסומות .16

או שלהם הוא זכאי  בשטחי הפרסום המוקצים לומשתמש אשר בחר לוותר על זכותו לשימוש  (א)

בין בקבלת  בין שבתמורה ובין שלא בתמורה ("שטחי הפרסום" :להלן)פ תנאי ההסכם "ע

 קיבל והסכים, מצהיר כי עשה זאת לאחר שהבין ,טובת הנאה כזו או אחרת ובין שלאו

 .כאמורבשטחי הפרסום  'צד ג או/הנהלת התוכנה וי "שיעשה ע שימושל

 . כי שטחי הפרסום באתר הינם בבעלותה המלאה של הנהלת התוכנה יובהר (ב)

יאבד את , לא עשה שימוש ראוי. המקבל שטח פרסום לטובתו מתחייב לעשות שימוש ראוי בו (ג)

 .הוצאה או הפסד, זכותו לשימוש וחייב הוא בגין כל נזק

 שימוש לא ראוי בשטחי הפרסום יגרור הפסקת שימוש לאלתר אף אם שולמה התמורה (ד)

המשתמש יקבל החזר כספי יחסי בגין התקופה שלא מומשה למעט אם להנהלת . במלואה

. התוכנה יש יסוד סביר להניח כי נגרם נזק ורשאית היא לעכב את ההשבה עד לבירור העניין

רשאית היא לעשות שימוש בכספים , להנהלת התוכנההיה ונמצא כי נגרם נזק כספי 

 .המעוכבים לטובת הנזק כאמור

 ת שיפוטסמכו .17

י חוקי מדינת "פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע, זה הסכםתנאי ההתקשרות המובאים ב

סמכות שיפוט . כפופים לדין הישראלי בלבד התוכנה הפעולות המבוצעות דרךכל . ישראל בלבד

תהיה נתונה לבית , בתוכנהבלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה 

 .בלבד יפו - תל אביבבהמשפט המוסמך 

 

 

 שהצטרף לתוכנית השותפים מייצג/ שימוש על ידי משרד 

 

 .יחולו בשינויים המחייבים גם על משרד, כל תנאי השימוש החלים בהסכם זה על משתמש .1

נסה לפקודת מס הכ 632פ האמור בסעיף "כי יש לו הזכות לייצג נישומים ע צהירבעל משרד מ .2

לא חלה חובה לאמת את  על הנהלת התוכנה, י המשתמש"ושנמסר לו ייפוי כח ע [נוסח חדש]

 .הנתון והאחריות כולה על בעל המשרד כאמור

או /כל פעולה וי המשתמש לביצוע "בעל משרד שאינו מייצג כאמור מצהיר כי נמסר לו ייפוי כח ע .3

לא חלה חובה  על הנהלת התוכנה ,מופקים דרך התוכנהה או שימוש נתונים/שימוש במידע ו

 .לאמת את הנתון והאחריות כולה על בעל המשרד כאמור

יודיע להנהלת התוכנה  –שינוי הוקפא או נעשה בו , בוטל, נמסר, בעל משרד שרישיונו הותלה .4

 .באתר תההנהלה כפי שמפורסמלכתובת באופן מיידי וללא כל דיחוי בדואר רשום 

 . י הנהלת התוכנה"בעל משרד יצטרף לאחת מתכניות השותפים המפורסמות ע .5

אשר הסכימו במפורש לצירוף והם לרשימת מיוצגיו בתוכנה מיוצגים  בעל המשרד מצהיר כי יצרף .6

שנמסר לו ואותו רשאית הנהלת התוכנה  באמצעות יפוי כח ן וזאתכל די יפל מיוצגים על ידו ע

 .לדרוש כתנאי לשימוש בתוכנה

מתחייבים לשימוש חוקי בלבד על פי הדין , בעל משרד ומי מעובדיו אשר עושים שימוש בתוכנה .7

, נתוני הכנסות, וכן על פי כללי האתיקה הרלוונטיים ולא יבצעו שום שימוש אסור בנתונים אישיים

או כל נתון אחר /ו או כרטיסי אשראי/עי תשלום לרבות חשבונות בנק ואמצ נתוני, נתוני תשלומים

שימוש לא ראוי ולא חוקי כאמור יסיר כל אחריות מהנהלת  – אשר יגרום נזק או הפסד ללקוח

 .למשרד המפר' התוכנה ובמקרה של תביעה תישלח הודעת צד ג



 חוק: "להלן) (ריםבזק ושידו)התקשורת א לחוק 36בעל משרד מתחייב לעמוד בתנאי סעיף  .8

 משלא עמד בעל משרד בתנאי , כאןלקריאה לחץ  –ככתבו וכלשונו  5796-ב"תשמ, "(התקשורת

יובהר בזאת כי האחריות , תוסר כל אחריות לנזק או סנקציה מהנהלת התוכנה התקשורת חוק

 .בלבד בעל המשרדכספיות או אחרות יוטלו על , הבלעדית לסנקציות פליליות

 חבילות  .9

ו חלק בלתי נפרד מהסכם מחירון החבילות כפי שיתפרסם באתר התוכנה מעת לעת הינ (א)

 .שותפים זה

יובהר כי להטבה זו זכאים , לשימוש ללא עלות כספית תכניות ניתנות/ חלק מן החבילות  (ב)

 .תופסק השתתפותו בתכנית, רובעלי משרדים בלבד ומי שאינו עומד בתנאים כפי שהוגד

או הפסקתו של כל /הנהלת התוכנה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על תחילתו ו (ג)

 .או הנחה שניתנה או שעתידה הייתה להינתן/או הטבה ו/מבצע ו

 .יום ההרשמה לתוכנהב מועד תחילת הטבת שימוש בתוכנה הינה (ד)

 .יובהר בזאת כי בעל משרד רשאי להירשם לחבילה אחת בלבד (ה)

 1%יחויב בדמי הטיפול וההרשמה בסך , ביקש בעל משרד לבטל חבילה בטרם הופעלה (ו)

 ,יושב לו כספו על פי חלקו היחסי, ביקש לבטל לאחר ההפעלה .מגובה החבילה שבחר לבטל

 .ימים 9ת שצבר ובניכוי דמי הטיפול כאמור בתוך בניכוי העמלוו פ זמן החבילה שנוצל"ע

יושב לו , ביקש להקטינה. יוסיף את הסכום היחסי בגינה, ביקש בעל משרד להגדיל חבילה (ז)

ינה ד ,(SUPER)לחבילת סופר שינוי , למען הסר ספק. בהתאם למחיר הרכישה יחסיחלקו ה

 .(ו)7ויחולו הוראות סעיף  כביטול

 לומים הדדייםתש .11

מחייבת את הנרשם בחיובים כפי שיפורסמו מעת לעת באתר  הרשמה לאחת מן החבילות (א)

התחייב לשאת בכל  –התחייב נרשם לאחת מן החבילות האמורות  .האינטרנט של התוכנה

 .החיובים הנלווים לה

 .יראוהו כאילו ביקש לבטל את החבילה אליה נרשם, ימים 36לא עמד נרשם בתשלומים מעל  (ב)

מתחייב לעמוד בכל , התחייב הנרשם בתשלומים בין בכרטיס אשראי ובין באמצעי אחר (ג)

 . הזמנים שיקבעו תשלום על פי

פרסומות או לכל תשלום / שימוש לקוחותיו / זכאי בעל המשרד לעמלות בגין הפצת התוכנה  (ד)

ימי  51יקבלם בדרך אשר תוסכם מראש  – ("הכספים" :להלן)אחר שנוצר בכל דרך אחרת 

 .אלא אם הוסכם אחרת, עסקים מתום כל רבעון

התשלום יבוצע לאחר ניכוי . או קבלה/מותנה בהגשת חשבונית ו( ד)56תשלום כאמור בסעיף  (ה)

 .מס במקור כמתחייב

רשאית  – לכספים או בתשלומיו בכל צורה ואופן וזכאי הוא/בחיוביו ו בעל משרדלא עמד  (ו)

 .החובגובה לעד כאמור  או לקזז את הכספים/הנהלת התוכנה לעכב ו

ין עיכוב כספים להם הוא זכאי אם לא עמד בחיוביו גבעל משרד בלא תשמע כל טענה מאת  (ז)

, פ דין"התחייבות לשימוש ע, יובהר כי חיוביו החוזיים כוללים התחייבות כספיות. החוזיים

 .האו בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הנהלת התוכנ/פ כללי האתיקה ו"שימוש ראוי ונאות ע

לא תיפגע זכאותו , מכל סיבה שהיא בגין היותו משתמש בתוכנה, לא שילם בעל משרד (ח)

 .אך יופסק שימושו השוטף בתוכנה, הנות מתכנית השותפיםיל
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 התחייבות להחזרת השקעה .11

כן מצוינת , (שנים  51, 56, 1) במחירון התכניות חבילה מצוינת בעת ההרשמה תקופת ה

 - 266%, 366%, 666%) ,("הכפלה": להלן) השקעה התחייבות הנהלת התוכנה להכפלת

משמעותה הארכת תקופת החבילה ככל שיידרש עד  התחייבות להכפלהיובהר כי  .(בהתאמה

או להכפיל לבעל /או להשלים ו/להכפלה ואין באמור משום התחייבות של הנהלת התוכנה לשלם ו

אך ורק ובאופן בלעדי על האחריות להכפלה חלה , למען הסר ספק. המשרד את הסכום האמור

 . בעל המשרד

 והורדת נתונים התחברות ללקוח .12

בעל משרד רשאי להתחבר ללקוחות התוכנה המיוצגים על ידו ואשר נתנו הסכמתם  (א)

הסכמה כאמור תהיה באמצעות אישור וזיהוי אלקטרוני מאובטח בין המשתמש , להתחברות

 .לבין בעל המשרד

ב בעל המשרד לעשות שימוש ראוי בכל הנתונים מתחיי, חובר משתמש לבעל משרד כאמור (ב)

הפרה של חובה אמורה מחייבת . אליהם נחשף ויחולו עליו כל החובות החבים בהם מייצגים

 .הוצאה או הפסד שיגרם, אחריות לכל נזק את בעל המשרד בלבד ואין להנהלת התוכנה

י לקוחותיו לגבות ולהדפיס במידת הצורך את נתונ, על בעל המשרד חלה החובה לשמור (ג)

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין נזק או . המופקים דרך התוכנה( המשתמשים)

 .הפסד שנגרם אם לא עשה בעל המשרד כאמור וגם אם כן

 פרסומות .13

  .יובהר כי שטחי הפרסום באתר הינם בבעלותה המלאה של הנהלת התוכנה (א)

יאבד את , עשה שימוש ראוי לא. המקבל שטח פרסום לטובתו מתחייב לעשות שימוש ראוי בו (ב)

 .הוצאה או הפסד, זכותו לשימוש וחייב הוא בגין כל נזק

 .אף אם שולמה התמורה במלואה שימוש לא ראוי בשטחי הפרסום יגרור הפסקת שימוש לאלתר (ג)

סוד המשתמש יקבל החזר כספי יחסי בגין התקופה שלא מומשה למעט אם להנהלת התוכנה יש י

היה ונמצא כי נגרם . ורשאית היא לעכב את ההשבה עד לבירור העניין סביר להניח כי נגרם נזק

 .רשאית היא לעשות שימוש בכספים המעוכבים לטובת הנזק כאמור, הנהלת התוכנהנזק כספי ל

 

 

 שימוש על ידי מפיץ

 

יחולו בשינויים המחייבים גם על , ובעל משרד כל תנאי השימוש החלים בהסכם זה על משתמש .1

 .פיץמ

מפיץ אשר לא יעמוד בתנאי ההסכם לא יוכל , זה זאת כי על מפיץ לעמוד בכל תנאי הסכםיובהר ב .2

 .לשמש עוד כמפיץ ואף יהיה חשוף לתביעה מצד הנהלת התוכנה

המפיץ מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה בנתונים הנמסרים לו על ידי הנהלת התוכנה ולעשות  .3

 .שימוש הוגן וחוקי על פי הדין

,  כאןלקריאה לחץ  –ככתבו וכלשונו התקשורת א לחוק 36וד בתנאי סעיף המפיץ מתחייב לעמ .4

יובהר בזאת , תוסר כל אחריות לנזק מהנהלת התוכנה התקשורת חוק משלא עמד המפיץ בתנאי

 .אחרות יוטלו על המפיץ בלבדכספיות או , כי האחריות הבלעדית לסנקציות פליליות

 .הנהלת התוכנה רשאית בכל עת לסיים את ההתקשרות עם מפיץ .5

 .הנהלת התוכנה רשאית בכל עת להפסיק את תכנית המפיצים .6
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הרשמה לאחת מן החבילות מחייבת את הנרשם בחיובים כפי שיפורסמו מעת לעת באתר  .7

התחייב לשאת בכל  –ות התחייב נרשם לאחת מן החבילות האמור. האינטרנט של התוכנה

 .חוקיים או אחרים, כספיים. החיובים הנלווים לה

 .י בחירת החבילה אליה יצטרף המפיץ"סכום עמלת ההפצה יקבע ע .8

אלא אם , ימי עסקים מתום כל רבעון 51יקבלם בדרך אשר תוסכם מראש , זכאי מפיץ לכספים .9

 .הוסכם אחרת

התשלום יבוצע לאחר ניכוי מס . או קבלה/מותנה בהגשת חשבונית ו( ח)תשלום כאמור בסעיף  .11

 .במקור כמתחייב

או /רשאית הנהלת התוכנה לעכב ו –בכל צורה ואופן וזכאי הוא לכספים בחיוביו  לא עמד מפיץ .11

 .החוב הקיים או החוב הצפוילקזז את הכספים כאמור עד לגובה 

. בגין עיכוב כספים להם הוא זכאי אם לא עמד בחיוביו החוזיים מפיץלא תשמע כל טענה מאת  .12

שימוש ראוי  או/פ דין ו"התחייבות לשימוש ע, כספיותיובהר כי חיוביו החוזיים כוללים התחייבות 

 .או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הנהלת התוכנה/ונאות ו

 . היובהר כי שטחי הפרסום באתר הינם בבעלותה המלאה של הנהלת התוכנ .13

יאבד את , לא עשה שימוש ראוי. המקבל שטח פרסום לטובתו מתחייב לעשות שימוש ראוי בו .14

 .הוצאה או הפסד, זכותו לשימוש וחייב הוא בגין כל נזק

. שימוש לא ראוי בשטחי הפרסום יגרור הפסקת שימוש לאלתר אף אם שולמה התמורה במלואה .15

משה למעט אם להנהלת התוכנה יש יסוד המשתמש יקבל החזר כספי יחסי בגין התקופה שלא מו

היה ונמצא כי נגרם . סביר להניח כי נגרם נזק ורשאית היא לעכב את ההשבה עד לבירור העניין

 .רשאית היא לעשות שימוש בכספים המעוכבים לטובת הנזק כאמור, הנהלת התוכנהנזק כספי ל

רבית ולא יעשה כל ת המלצרכי הפצה יעשה זאת בזהירו מפיץ העושה שימוש ברשתות חברתיות .16

יתבטל  –עשה מפיץ פעולה אסורה כאמור . פעולה העלולה לפגוע בשמה הטוב של התוכנה

 .שיון ההפצהיר
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