תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם מתייחסים גם לנשים.
הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים ,שכן הם מהווים הסכם מחייב.
תחילת השימוש בתכנת המנסח ("המנסח") מעידה על הסכמתך לתנאים אלו .אם אינך
מסכים לתנאי השימוש ,כולם או חלקם ,אינך רשאי לעשות שימוש בתכנה לכל מטרה
שהיא.
תנאי שימוש בתכנה
השירותים הניתנים במנסח ניתנים לשימוש כמות שהם .לא תהיה טענה ,תביעה או דרישה
כלפי החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ ("החברה") בגין אופי השירותים
שמציע המנסח.
המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או
עקיף שייגרמו לו בגין השימוש במנסח ,לרבות צד שלישי ,או שייגרמו כתוצאה
מהסתמכות על התכנים במנסח ,מהשירותים המוצעים במנסח או שיש אליהם גישה דרך
אתר החברה.
החברה הכלכלית שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע המנסח,
תוכנם ,מראם ,היקפם וזמינותם ,לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים ,אשר נכללו
במנסח ,וכל היבט אחר הכרוך בהם ,כל זאת ללא הודעה מראש .שינויים כאלה עלולים
לעורר אי-נוחות או תקלות .למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה הכלכלית עקב ביצוע השינויים הנ"ל.
החברה אינה לוקחת שום אחריות כי השימוש במנסח יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או
שכל פגם או ליקוי במנסח או בשירות יתוקן.
התכנים והמידע המופיעים במנסח מבוססים ,בין היתר ,על מקורות חיצוניים ,והחברה
אינה אחראית להם בשום אופן ,ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם .כך גם ,במנסח
ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטה של החברה .החברה אינה שולטת
על החומר ,המידע ,התוכן והזמינות של אתרים אלו .עצם הכללת הקישור במנסח אינה
מרמזת שהחברה ממליצה או תומכת בתוכן המפורט בהם.
מדיניות פרטיות
מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע התקנת המנסח על ידך.
החברה מתחייבת שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ,או כל פרט מזהה
אחר לגוף שלישי .במנסח מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים
על ידי צד שלישי ,שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו .כאשר אתה מתחבר
לאתרי אינטרנט אחרים ,הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.
קניין רוחני
התכונות הייחודיות של המנסח מוגנות בזכויות יוצרים והבעלות עליהן הינה ברשות
החברה.
מדיניות ביטול
הרוכש רשאי להודיע לחברה על ביטול העסקה בתוך  14ימים מיום ביצועה ,ולקבל את
כספו בחזרה.
ביטול העסקה לאחר  14ימים מיום ביצועה יזכה את הרוכש בכספו ,בניכוי החלק היחסי
בגין התקופה שבה עשה שימוש במנסח.

