
 

 ותנאי השימוש בו +Cloud תקנון אתר

 הקדמה: .1

תשתיות פתרונות, שירותים )להלן: "האתר"( הינו אתר אינטרנט הכולל מידע,  "+Cloud" אתר. 1.1

 .לעסקים המחשוב והתקשרותמוצרים שונים בענף ו

גם לתנאי השימוש באתר נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה,  המהווהתקנון אתר זה, . 1.1

 .אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה

שכן  ,"+Cloud" אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם גלישתך באתר. 1.1

ידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האתר )מסמך זה, המשך גלישה וצפייה במ

 .להלן: "תקנון אתר"( במלואו

 :הגדרות מונחים .1

 .בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו .1.1

 ."+Cloud" בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "חברה" משמעו. 1.1

 משמעו אתר אינטרנט זה שנמצא בבעלות  המונח "האתר"  לתקנון ולתנאי השימושבכפוף . 1.1

"Cloud+",  ,קבצים מכל סוג שהוא קישורים, ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות

 .ב"לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיו

מונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, ה. 1.2

יהיו   בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש )לרבות צד ג'( כלשהו באתר או בחלקיו השונים

 ."אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר

 :תנאי שימוש. 1

וללא כל התחייבות או  ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם "+Cloud" השימוש באתר . 1.1

אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באתר, וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו 

 .הבלעדית והמלאה של המשתמש

1.1 ."Cloud+"  אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. 

כויות היוצרים. זכויות אתר זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק ז. 1.1

ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות,  ,"+Cloud" היוצרים של אתר זה שייכות ל

 .-"+Cloud"בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ

רגיל או בדואר אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר . 1.2

כולו או חלקו, אלא  –מידע מתוך אתר זה  –אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר 

   "+Cloud"מ –בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש 

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, . 1.3

בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל כתבות, בלוגים, ו

 .בלבד "+Cloud" ממשק ו/או קוד הינו של



 :'אתרי צד ג .2

"אתרי צד ג'"(, וכן שמות, סימנים  –באתר זה משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים )להלן . 2.1

כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים  "+Cloud" מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאתר

שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין  -אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באתר 

 .מבעליהן החוקיים –לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב 

4.2 ."Cloud+" תר יהיו תקינים ו/או פעיליםאינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו בא. 

ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מתחייבים כי אתרי צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע  "+Cloud" אין. 2.1

הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, 

ידע המופיע באתרים אחרים, ולא לא תישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אתר ו/או מ  "+Cloud"ו

 .או מי מטעמה"+Cloud" תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד

4.4 ."Cloud+"  לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד

לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או  "+Cloud" ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי

 .לי האתר ולמוצרים המוצעים בהםלבע

2.3 ."Cloud+" א תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או ל

בגין  "+Cloud" בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד חברת

 .כך

 :אחריות השימוש. 3

3.1 ."Cloud+"  לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם לא תישא בכל אחריות

בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי 

 .שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא

אינם נושאים באחריות ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין,  "+Cloud" חברת. 3.1

כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא 

 .באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר

3.1. "Cloud+"  אינה מתחייבת כי התכנים באתר ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו

 .מעודכנים בכל עת

 :אבטחת מידע. 6

6.1 ."Cloud+" רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה. 

6.2 ."Cloud+"  עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת

 .דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים

ריצה מצד גורמים שונים. רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פ. 6.1

 חשוב שתדע כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע

"Cloud+" .איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתי "Cloud+"  או בשרתי צד שלישי

יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע "+Cloud" המאחסן נתונים ומידע עבור

מאחריות לכל  "+Cloud" המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באתר ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את



נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל 

 .בגין כךו/או מי מטעמה  "+Cloud" טענה כנגד

                                                                                             :השירות.7

מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או  ניתן לשימוש כפי שהוא "+Cloud" השירות באתר. 7.1

או התאמתו לצרכי ולדרישות  בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו "+Cloud" דרישה כלפי

 .המשתמש

7.1 ."Cloud+"  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים

 בבטחה וללא טעויות. 

7.1 ."Cloud+"  ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו

קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את  לא תופסק באופן זמני או באופן

פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, 

 .ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי

 :שונות.8

8.1 ."Cloud+" ו, תכניו, היקף השירותים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראה

התראה מוקדמת. לא תהיה   הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל

בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או "+Cloud" למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי

לרבות הפסקת פעילות  נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה,

 .האתר באופן זמני או קבוע

8.1 ."Cloud+"  ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ

 י צורך למסור על כך הודעה מוקדמת.תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבל

חברה ו/או במדיניות הפרטיות של שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר של ה. 8.1

החברה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות 

 .תקנון זה

אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא . 8.2

 .יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים

כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך   כפי שמופיעים באתר זה  תקנון האתר". "8.3

 .באתר החברה

 :סמכות שיפוט. 9

 .השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד. 9.1

 תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או 

 .ים מהחברהתנאים כלליים לקבלת השירות 

 ט.ל.ח

 


