 22נובמבר 2017
ד' כסלו ,תשע"ח
באמצעות פקס מספר03-5624417 :
שלום רב,
הנדון :שירותי תקשורת מקוונים  -כלים שלובים
להלן מידע נוסף וטופסי הצטרפות לאתר התקשורת של החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין ,המאפשר
תקשורת למחשבי הרשות לאכיפה וגבייה וקבלת נתוני הוצל"פ ,קבלת הודעות  *SMSלטלפון הנייד שלך בדבר
הגעת העדכונים למחשבך .מ אפשר לך לבצע (במידת הצורך) שחזורים ממחשבך האישי מבלי צורך לפנות לספק
התקשורת (ללא תשלום במידה והשחזור בוצע בחודש ההורדה) .עלויות השידור הנמוכות ביותר הקיימות כיום,
השידורים אל הרשות לאכיפה הם ללא חיוב .העלויות הם בהתאם לנפח החומר המתקבל ,ממחשבי הרשות
לאכיפה וגביה ,במינימום של  ₪ 50בלבד!!! (עלות מינימאלית זו מהווה עלות כוללת למשרדים קטנים עד
בינוניים).
שירותים נוספים בתשלום ע"פ מחירון השירות המלא:
פדאור גוגל( :תוכנת אחזור המידע המשפטי המתקדמת ביותר) ומחולל הטפסים "אסקי"  :ONLINEמאגר
מקיף של כ  1,500 -טפסים משפטיים ודוגמאות חוזים הדרושים למשרד עורך הדין הממוכן ,הטפסים והדוגמאות
בנושאים מגוונים כגון :בתי משפט ,חברות ,מקרקעין ,נזיקין ,פלילי ,רבני ,הוצאה לפועל ,ירושה ,נוטריון ,עבודה
וכללי) ₪ 182 :לחודש לעמדה אחת.
עלויות התקשורת ע"פ מדרג חומר מתקבל בלבד:
לפי סיכום גודל הקבצים
עד MB
1
200
500
1000
2000
3000
מעל 3000

סכום קבוע
לתשלום
ש"ח
40
ש"ח
60
 120ש"ח
 230ש"ח
 400ש"ח
 650ש"ח
 1000ש"ח

בנוסף לפי סיכום האירועים (ללא אירועי הקמה)
עד אירועים
1000
5000
10000
20000
מעל

סכום לתשלום
עבור כל אירוע
 0.2ש"ח
 0.15ש"ח
 0.07ש"ח
 0.05ש"ח
 0.04ש"ח

 החיוב בגין הנפח המתקבל בלבד . ללא דמי שרות חודשיים וללא חיוב בגין שיחזור קבצים (קבצים ששוחזרו במהלך חודש ההורדה). ללקוחות חדשים בתקשורת ,חיוב חד פעמי בגין הקמה בסך ( ₪ 700יש לבדוק בנוסף ,עלויות התקנה לבית התוכנה).* בעלות של  50אג' להודעה .

 כל המחירים לעיל ,לא כוללים מע"מ.הנני לרשותכם בכל שאלת הבהרה.
בברכה,
יהונתן בירן,
טל' 03-6368200 :פקס03-5624424 :
נייד054-5230111:
E-mail: Jonathan@Lawpub.co.il

הנדון :טופס הצטרפות לאתר התקשורת  /נספח להסכם ההתקשרות
פרטים אישיים:
שם פרטי ________________________ :משפחה ______________________ :ת.ז ________ :.מס' רישיון _____ :טלפון_________ :
רחוב _____________________________________ :עיר _________________________________ :מיקוד ______ :פקס________ :
איש קשר ________________________ :נייד __________ :דוא"ל________________________________ :

חיבור אינטרנט (חובה) :
האם אתה מחובר לאינטרנט :כן /לא (חיבור חובה) האם אתה עובד בתקשורת הוצל"פ/ההוצל"ר  :כן /לא.
דמי ההקמה ע"ס  + ₪ 700 :מע"מ יחויב בכרטיס אשראי לפני ההקמה * (או בהעברה בנקאית.)012772445001:
סוג הכרטיס  ______ :מספרו ______________ :תוקף 3 ____ :ספרות  ____ :CVVתש' __ :
פרטי הבנק להעברה בנקאית של דמי ההקמה= בנק :הפועלים ( )012סניף 772 :חשבון445001 :
* ההקמות מתבצעות במחשבי הרשות לאכיפה ,בימי חמישי בלבד,

פרטי בית תוכנת הרשות לאכיפה שבמשרדך:
שם בית התוכנה :משפטית.
הודעות :SMS
האם אתה מעוניין לקבל הודעות  SMSלטלפון סלולארי ,המיידעות אותך אודות קבלת נתוני הוצל"פ למחשבך**:
כן /לא (הקף בעיגול).
אם כן ,רשום את מספר הטלפון הסלולארי אליו אתה מעוניין לקבל הודעות._________________ :
**בעלות של  50אג' ל . SMS-

**** הח"מ מאשר בחתימ תו להלן ,כי ידוע לו שע"פ ההנחיות החדשות של רשות האכיפה והגבייה ,לא
תתאפשר החלפת ספק התקשורת ,בתקופה של  6חודשים מיום ההצטרפות לשרות.
ניתן להוריד את התוכנה מאתרנו באינטרנט ,בכתובתhttp://www.Pador.co.il :
ב" :הורדות>אתר התקשורת>הורדת תוכנת ההתקשרות"
נא להחזיר את הטופס החתום ,לפקס 03-5624424 :

תמיכת אתר התקשורת החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד1-800-225-233 :
שם המשרד להפקת החשבוניות_______________ :
ח.פ___________________ :.
חתימה וחותמת_______________ :

לכבוד:

תאריך_______________ :

בנק_____________________ :
מספר חשבון בבנק

סניף_____________________:

סוג חש'

קוד מסלקה
בנק
סניף

כתובת הסניף______________ :
קוד מוסד

8
 .1אני הח"מ _________________________________
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

7 7

7
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*(מספר רישיון עוה"ד)
_______________________________________________
מס' זהות/ח.פ

.

כתובת :רחוב_______________________ :מס' ______ :עיר ______________________ :מיקוד_____________ :
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין שימוש בשירותי התוכנות ,המידע והתקשורת בסכומים ובמועדים
שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולהחברה הכלכלית של לשכת עורכ י בע"מ שתכנס לתוקף יום
עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד
החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את
המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/נו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה  ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת
לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן הסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת
החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר להחברה הכלכלית של לשכת עורכי בע"מ בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

_ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . .

 _. _ ._._ ._._ ._._. _._. .פרטי הרשאה

סכום החיוב ומ ועדו יקבעו מעת לעת ע"י החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ.
_________________________
חתימת בעל/י החשבון
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור הבנק (לפקס)03 - 5624424 :
מספר חשבון בבנק
לכבוד
החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
המסגר  18ת.ד14152 .
תל -אביב 6777669

קוד מוסד
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סוג חש'

קוד מסלקה
בנק
סניף
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.
*(מספר רישיון עוה"ד)
קיבלנו הוראות מ .____________________ -לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם
ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכול בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל
עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען :כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י
בעל/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנמסר לנו
על-ידיכם.

_________________________
חתימה וחותמת הבנק

לכבוד
החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
המסגר  ,18ת.ד14152 .
תל-אביב 6777669

תאריך ההזמנה

א.ג.נ,.

הסכם ההתקשרות – שירותי תקשורת למחשבי הרשות לאכיפה
שם המזמין
רחוב ומספר

ת.ז/.ח.פ
.יישוב

טלפון

פקס

מורשה קבלת תמיכה בארגון

טלפונים

טלפון סלולארי

e-mail

מיקוד

המזמין מבקש בזה מהחברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין (להלן" :החברה ") זכות שימוש בשירותי התקשורת ,כהגדרתם להלן  --הכול ,לפי
הפרטים ובכפיפות לתנאי ההזמנה שלהלן:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

החברה תעמיד לרשות המזמין ,והמזמין יקבל מהחברה  ,את
שירותי התקשורת שיאפשרו למזמין לקבל ולשלוח באמצעות
תקשורת מחשבים מידע על תיקי הרשות לאכיפה שהמזמין
מנהל ,אל ומאת מחשבי הרשות לאכיפה (לעיל ולהלן" :שירותי
התקשורת") – וזאת בתמורה ובתנאים כאמור בהסכם
התקשרות זה.
למזמין יוקצה קוד סודי אישי (להלן" :הקוד הסודי") לצורך
קבלת שירותי התקשורת .המזמין מצהיר ומתחייב בזאת
לשמור בסודיות מוחלטת על הקוד הסודי ומתחייב שלא למסור
לאחר/ים בעצמו ו/או באמצעות אחר/ים את הקוד הסודי ,למעט
לעובדיו המוסמכים לשימוש בקוד הסודי.
זכות השימוש בשירותי התקשורת נתונה למזמין בלבד .המזמין
מתחייב שלא לאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא ,בין בתמורה
ובין שלא בתמורה ,לאחר ,למעט לעו בדיו ולצורך עבודתם אצל
המזמין בלבד .כמו כן ,מתחייב המזמין לא להעביר ו/או למכור
ו/או להשאיל ו/או לשעבד ו/או למשכן לצד ג' כלשהו לשום צורך
שהוא ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את זכויות השימוש
בשירותי התקשורת ו/או בתוכנה.
המזמין זכאי לתמיכה טלפונית בשירותי התקשורת ,בשעות
העסקים הנוהגות לעניי ן זה בהוצאה מעת לעת .פרט לתמיכה
טלפונית כאמור אין המזמין זכאי לשירותי תמיכה ו/או תחזוקה
ו/או תיקון כלשהם.
המזמין אחראי בלעדית לרכוש את ציוד התקשורת ,המחשבים
והתוכנות הדרושות לשם התחברות לשירותי התקשורת –
למעט תוכנת ההתחברות הייעודית שתימסר לשימושו הלא-
בלעדי בתוך  7ימים מחתימת כתב הזמנה זה (לעיל ולהלן:
"התוכנה").
בתמורה לשירותי התקשורת ישלם המזמין להוצאה
א.
סכומים מצטברים ,כמפורט במחירון החברה  ,כפי
שיהיה בתוקף מעת לעת .המחירון הנוהג במועד
חתימת הסכם זה רצ"ב להזמנה זו .החברה רשאית
לעדכן מעת לעת את המחירון ,ובלבד שתמסור על כך
למזמין הודעה במצורף עם החשבון שקדם לשינוי
התעריף.
ביום העסקים הראשון בכל חודש קלנדארי ,או בסמוך
ב.
לאחר מועד זה ,תמציא החברה למזמין חשבון בגין
השימוש בשירותי התקשורת בחודש הקלנדארי הקודם.
החשבון יערך על ידי החברה לפי רישומי מחשב
שיקבעו את חיובי המזמין להוצאה (לעיל ולהלן:
"החשבון ") ואשר ייחשבו ראיה מכרעת לנכונותם .אם
המזמין לא יחלוק ע ל החשבון בכתב ,בתוך  7ימים
מקבלתו ,ייחשב החשבון חלוט ומוסכם .חלק המזמין על
הפירוט בחשבון ,יהיה הנטל עליו להראות שהפירוט
שגוי.
לכל חיוב בחשבון יתווסף מע"מ כחוק ,בשיעור שיהיה
ג.
קיים מעת לעת .המע"מ ישולם על-ידי המזמין ביחד עם
כל תשלום .החברה תמציא למזמין חשבונית מס כדין
בסמוך לאחר פירעון התשלום.
הסך הנקוב בחשבון ישולם לזכות החברה  ,באמצעות
ד.
טופס הוראת קבע בלתי חוזרת לבנק שבו יורה המזמין

ו.

ז.

.7

א.

ב.

.8

א.

ב.

לבנק ,להעביר את התשלום לחשבון החברה  ,באופן
ובתנאים הבאים:
 .1בחמישה עשר ( )15בכל חודש שבו הוצא
החשבון ,או בסמוך לאחר מועד זה ,תהיה החברה
רשאית לחייב את חשבון הבנק של המזמין בסכום
החשבון.
 .2במקרה ומשיכה כלשהי לא תכובד על-ידי המזמין
ו/או הבנק ,רשאית החברה לתבוע מן המזמין את
תשלום יתרת החשבון וכל סכום המגיע לה
מהמזמין באופן מידי.
 .3כל חיוב בחשבון שלא ישולם במועד יוצמד לשער
הדולר ארה"ב ו/או למדד המחירים לצרכן ,לפי
החלטת החברה כפי שצוין בחשבון וכן יישא
ריבית תלת-חודשית מצטברת בשיעור של שני
אחוזים מעל הריבית המרבית שתקבע מפעם
לפעם ,על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ להלוואות
דולריות או הלוואות שקליות לאזרחים ישראלים,
לפי בחירת החברה  .אין באמור לעיל לפגוע
בזכותה של החברה לפעול לגביית כל סכום
המגיע לה ,על -פי כל דין .בנוסף לאמור לעיל יישא
המזמין בכל ההוצאות לגביית הסכומים המגיעים
ממנו להוצאה.
התמורה לחברה אינה כוללת תשלום בגין ההתקשרות
לשירותי התקשורת ,המסופקת על-ידי חב' בזק או כל
חברה מתאימה אחרת שהמזמין יתקשר עמה בהסכם
נפרד .המזמין אחראי לבדוק לבדו את תעריפי
התקשורת.
התמורה לחברה אינה כוללת כל אגרה ו/או תשלום
למדינת ישראל בגין עצם ההתחברות למערכות הרשות
לאכיפה ו/או פעולות המבוצעות בהן וכיו"ב .תשלומים
יחולו על המזמין בלבד ,ובאחריותו לבדקם ולפורעם
במישרין.
החברה תספק את התוכנה למזמין במדיה מגנטית
כדוגמת תקליטון-מחשב או תקליטור ביחד עם הוראות
התקנה .ההתקנה תבוצע על ידי המזמין או מי מטעמו
ועל אחריותו בלבד.
החברה לא תהא אחראית ,בזמן התקנת התוכנה,
כהגדרתה להלן ו/או קבלת שירותי תקשורת ו/או בכל
זמן אחר ,לכל נזק שיגרם למזמין ו/או לחומרה ו/או
לתוכנה ו/או לכל צד ג' ,כתוצאה מן ההתקנה ו/או
השימוש בשירותי התקשורת.
המזמין יישא באחריות הבלעדית בגין כל שימוש במאגר
ו/או בשירותי התקשורת ו/או בקוד הסודי ,שייעשה
ו/או באמצעות שם
תחת חשבונו אצל החברה
המשתמש וקוד הגישה שיימסרו לו על פי הסכם זה,
לרבות כל שימוש שייעשה על-ידי צד שלישי כלשהו.
המזמין מתחייב לא לעשות בשירותי התקשורת שימוש
כלשהוא/ ,או להעביר באמצעותם הודעות ומסרים שיש
בהם או העלולים להוות עבירה ,על פי כל דין ,או מעשה
נזיקין או פגיעה בזכות צד שלישי כלשהו.

ג .החברה רשאית להפסיק ,ללא הודעה מוקדמת ,את שימוש
המזמין במאגר ו/או בתוכנה ,כולם או חלקם ,בכל מקרה
שתידרש ו/או תמצא לנכון לעשות כן בשל שימוש
לרעה כלשהו בשירותי התקשורת ,לרבות ,אך לא רק ,בשל
הפרת זכויות קניין רוחני ו/או פגיעה בפרטיות ו/או
בחיסיון מקצועי ו/או עבירה ו/או הפרה אחרת של הוראות הדין
הישראלי.
החברה זכאית למסור לצדדים שלישיים מידע על זהות
ד.
המזמין ופרטיו ,במקום שתהיה חייבת לעשות כן לפי
הוראות כל דין.
ה .המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ,הפסד,
אבדן רווח ,תשלום ו/או הוצאה ,שייגרמו לה בשל כל
מעשה ו/או מחדל שיבצע המזמין באמצעות שירותי
התקשורת ו/או אגב הפרת הוראות הסכם זה ו/או
הוראות כל דין.
אין על החברה כל חובה ו/או אחריות לאמת ,לבדוק ו/או
ו.
לנתר את פעילות המזמין במסגרת שירותי התקשורת
ו/או לבדוק הודעות המועברות אל ומאת המזמין
באמצעות שירותי תקשורת.
החברה אינה אחראית לזמינות שירותי התקשורת,
א.
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לתוכן ,לצורה ולדיוק הנתונים והמידע שיתקבלו
מהמאגר באמצעות שירותי תקשורת ו/או להתאמת
הנתונים שיתקבלו באמצעות שירותי התקשורת
למחשב שבשימוש המזמין ,והמזמין מוותר בזה מראש
ו ללא תנאי על כל טענה או תביעה לגבי כל נזק מכל מין
וסוג שהוא.
ידוע למזמין ,והוא מסכים ,כי שירותי התקשורת כפופים
ב.
לקבלת המידע מהנהלת בתי המשפט .אין החברה
אחראית כלפי המזמין במקרה של הפסקות ,שיבושים,
עיכובים ו/או תקלות במסירת המידע שמקורם ,הישיר
או העקיף ,בכל מעשה ו/או מחדל של הנהלת בתי
המשפט ,עובדיה ,מועסקיה ,קבלניה ו/או מי מטעמה
ו/או בכל ברשת הטלפונים ו/או בשל כל רשת תקשורת
ו/או כל מרכיב תקשורת כלשהו של כל חברת טלפוניה
ו/או תקשורת המספקת שירותי גישה אל מערכות
המחשב של החברה ומהן אל מערכות המחשב של
הנהלת בתי המשפט ו/או בכל מעשה ו/או מחדל של צד
שלישי כלשהו שאינו בשליטתה הישירה של החברה .
אחריות החברה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד שייגרמו
ג.
למזמין בשל רשלנות רבתי או זדון מצד החברה.
החברה לא תישא בכל הפסד ,אבדן רווח ,תשלום,
הוצאה ו/או נזק עקיף ,לא ממוני ,פגיעה במוניטין וכיו"ב
נזקים שאינם ישירים .בכל מקרה ,חבות החברה כלפי
המזמין לא תעלה על דמי המנוי ששילם המזמין
להוצאה בשלושה החודשים שקדמו לאירוע הנזק.
לשם ביצוע ההתחברות לשירותי התקשורת ישתמש
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המזמין רק בתוכנה .המזמין מוותר על כל זכות ,למעט
זכות שימוש אישית ,בלתי ייחודית ובלתי ניתנת
להעברה ,בתוכנה ,בתיעוד הנספח לתוכנה ובשירותי
התקשורת.
כל זכויות הקניין הרוחני  -לרבות זכויות היוצרים,
ב.
הפטנטים ,המדגמים ,סימני המסחר (הרשומים ו/או
הבלתי -רשומים) והסודות המסחריים  -שבתוכנה הינן
רכושה של החברה הכלכלית ו/או של צדדים שלישים,
אשר הקנו לחברה הכלכלית רישיונות כדין לשימוש
בזכויותיהם .התוכנה מוגנת על -פי חוק זכות יוצרים
 ,1911פקודת זכות יוצרים  1924ו/או הוראות כל דין
אחרות ,בישראל ובחו"ל ,החלות ו/או שיחולו על תוכנת
מחשב .הפרת זכויות היוצרים בתוכנה מהווה עוולה
אזרחית ועבירה פלילית .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,

___________________
שם פרטי ושם משפחה
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המשתמש אינו רשאי להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק,
לתרגם ,לבצע הנדסה חוזרת ( Reverse
 Decompilation ,)Engineeringו/או פירוק לרכיבי-
תוכנה ,להתאים ,לקודד מחדש ,ליצור פיתוח ,שינוי או
נגזרת כלשהי של התוכנה ,לפגום בתוכנה ,לסלפה או
לשנותה ,להסיר מהמדיה המגנטית או האופטית
המכילה את התוכנה או מאריזת התוכנה כל הודעה
בדבר זכויות היוצרים בתוכנה או כל הגנה מפני
העתקתה ,להשכיר את התוכנה ,להשאילה ,למכרה או
לבצע כל פעולה שתוצאתה הינה פגיעה בזכויות
היוצרים בתוכנה או מתן זכויות בתוכנה לצד שלישי
כלשהו.
החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר
א.
ולהפסיק את מתן שירותי התקשורת למזמין בכל אחד
מהמקרים הבאים:
 .1פשיטת רגל ו/או פרוק המזמין ו/או מינוי כונס
נכסים ו/או בכל מקרה של הודעה מהמזמין לנושיו
אי יכולתו לשלם חובותיו.
 .2אי התשלום במועד של כל סכום שמגיע מהמזמין
להוצאה.
 .3כל הפרה יסודית אחרת של תנאי מתנאי הסכם
זה.
 .4שימוש אסור בתוכנה ו/או בשירותי התקשורת על
ידי המזמין.
בוטל ההסכם ,תשלח החברה למזמין ,הודעה על ביטול
ב.
ההסכם בדואר רשום או בפקסימיליה או בדואר
אלקטרוני.
בוטל ההסכם ,תהיה החברה רשאית לנתק את המזמין
ג.
משירותי התקשורת לאלתר .תוך שבוע ממועד משלוח
רשאית למחוק
הודעת הביטול תהיה החברה
ממערכותיה מידע כלשהו שאוחסן על ידי המזמין.
בכל מקרה של ביטול ההסכם לפי סעיף זה ,לא יוחזרו
ד.
למזמין תשלומים ששילם להוצאה בכל זמן שהוא.
תנאי ההזמנה הם רק אלו המצוינים במסמך זה
א.
ובנספחים לו ,לפי העניין .כל שינוי או תוספת ייעשו
בכתב בלבד וייחתמו על ידי המזמין ונציג מוסמך של
החברה  .בהסכם זה מתמצים כל המצגים וההבטחות
שניתנו בקשר עם חתימת ההסכם ו/או בקשר עם קיומו.
תנאי הזמנה זו מבטלים ו/או באים במקום והוראותיהם
ב.
יגברו על הוראות כל הזמנה קודמת ,זיכרון דברים,
פרוטוקו ל ,מסמך או מו"מ הקודמים למועד חתימת
הזמנה זו.
למעט האמור במסמך זה במפורש ,החברה לא תהיה
ג.
אחראית לכל מצג או הבטחה ואין באמור כאן כדי להוות
איזו הבטחה או מצג לגבי התאמת המערכת להעברת
מסרים מסוג כלשהו או להתאמתה לכל מערכת ו/או
חומרה ו/או תוכנה הנמצאים בשימוש המזמין ו/או
אחרים.
כל פטור שניתן לחברה וכל ויתור על תביעה ממנה,
ד.
יחולו גם על כל אדם ו/או תאגיד ,הפועל עמה ו/או
בשמה ו/או עבורה ו/או בשיתוף פעולה עמה ,לרבות
לשכת עורכי הדין בישראל ,עובדי החברה  ,שלוחיה,
נציגיה ,קבלני משנה שלה ,ספקיה וכל כיו"ב.
ויתור על זכות במקרה מסוים לא ייחשב כוויתור או
ה.
כתקדים במקרה אחר.
הסכם זה יעמוד בתוקף כל עוד לא בוטל על ידי מי מהצדדים,
בהודעה בת  14יום בכתב ומראש לצד השני.
החברה תהא רשאית להסב את זכויותיה ו/או
א.
התחייבויותיה על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לכל צד
ג'.
מוצהר ומוסכם כי נאסר על המזמין להסב זכויותיו ו/או
ב.
התחייבויותיו על פי הסכם זה.
סמכות השיפוט הייחודית על הסכם זה מסורה לבית המשפט
המוסמך במחוז תל-אביב.
בהסכם התקשרות זה" ,החברה"  -לרבות כל אדם ,הפועל
מטעמה ו/או עבורה ו/או בשמה ו/או בשיתוף פעולה עמה.

________________________
מספר רישיון
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