תנאים כלליים לשימוש באתר

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו ,מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל
התנאים הכללים בתקנון זה.
הגלישה באתר תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן .אין להשתמש
בתכנים באתר באופן אחר ,אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת ,מראש ובכתב של
החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):













הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד .אין להעתיק
ולהשתמש ,או לאפשר לאחרים להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך
האתר על גבי כל מדיה אחרת ,לרבות באתרי אינטרנט אחרים ,בפרסומים
אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל מטרה ,בין מסחרית ובין שאינה
מסחרית ,שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות
תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או
אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר .בכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש
באמצעים כאמור לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (  ,) Frameגלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא  -ובכלל זה באמצעות כל תוכנה,
מכשיר ,אביז ר או פרוטוקול תקשורת  -המשנים את עיצובם באתר או
מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים המעודדים
לגזענות ,להסתה או להפליה פסולה ,או המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד
לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אין לקשר לתכנים מהאתר ,שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין
להציג ,או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת ,אלא אם הקישור העמוק
יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (  ,) AS ISכך שניתן יהיה לצפות
ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר .במסגרת זו,
חל איסור לקשר לתכנים מאתר ,במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים
באתר (לדוגמה :אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר ,אלא
לעמוד המלא שבו הם מופיעים) .כמו כן על כתובתו המדויקת של דף
האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש,
לדוגמה :בשורת הכתובת (  ) bar Statusבדפדפן של המשתמש .אין לשנות,
לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה
הבלעדי .במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל
טענה ,דריש ה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים
ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים
מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת .הנך נו שא
באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור ,הצגה או פרסום של התכנים ,שנעשו
על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים באתר
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באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים והחברה אינה אחראית באופן
כלשהו למובא באתרים או בדפים הנ"ל וההתחברות לתארים ו/או לדפים כאמור הינם
על אחריותו ה ב לעדית של המ ש תמש.

הגבלת אחריות
המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("  )" AS ISובכפוף לזמינותם ( AS
 ) AVAILABLEוללא אחריות מכל סוג שהוא .העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים

באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות עובדיה,
נושאי משרה שלה או בעלי מניותיה או כל חברה מקבוצת פריגו ו כל גורם אחר הפועל
לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן " :הגורמים המפעילים ")  ,והחברה והגורמים
המפעילים את האתר לא יהיו אחראים ,בין במישרין ובין בעקיפין  ,לכל נזק ישיר ו/או
עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור ולרבות על
בסיס המצגים באתר .

הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו
ובאו פן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם ,מפני
נזקים ,קלקולים ,תקלות ,וכשלים כלשהם ,והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו
אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו
עקב כך.
החברה מאפשרת להשתמש במגוון ה שירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל
ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש
באתר כולו או חלקו ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
קניין רוחני

האתר בכללותו והמידע המופיע בו ,לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמו ר לעיל –
גם עיצובו ,יישומי התוכנה שבו ,השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או
גלום בו) ,ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ,הינם קניינה הבלעדי של החברה
או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין,
לרבות חוקי מדינת ישראל ,א מנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות .חוץ מכפי שהותר כאן
במפורש ,אינך רשאי להעתיק ,לפתח ,לשעתק ,להפיץ ,לשדר ,לפרסם מחדש ,לשנות,
להוריד ,להעלות ,לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר .אינך רשאי
להסיר ,לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים ,סימן מס חרי ,או סימן שירות או
כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים .כל סימני המסחר הינם
סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם .אין דבר בתנאי שימוש הללו
המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי ,סימן שירות ,סמל מסחרי או שם מסחרי
שלנו או של כל צ ד שלישי.
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שיפוי
הנך מתחייב לשפות את החברה ,עובדיה ,מנהליה או מי מטעמה ,בגין כל נזק ,הפסד,
אבדן  -רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם  -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט -
עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות שונות
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ"ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת ,ואשר על כן
עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.
מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר ,הוא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים באיזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת
ישראל.

פנה אלינו
החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר .אם
אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ,נא פנה אלינו לפי הפרטים
שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם .פניות כאמור ניתן להעביר דרך הלינק
קשר> http://blistex- :
ליצירת
דף
של
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