תק ון שימוש בתכ ת קו קאם מערכות – יומן עבודה
מטעמי וחות וקט התק ון בלשון זכר ,ואולם כל ה אמר בו מתייחס ל שים ולגברים כאחד
השימוש בתכ ה על תכ יה והשירותים ה ית ים בו ,מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל הת אים
הכלולים בתק ון זה.
המערכת הי ה מערכת יהול העבודה באתר באמצעות כלים שימושיים .המערכת אי ה מחליף
ידע מקצועי או מתיימר להחליף והלי עבודה ו/או תק ים/או תק י בטיחות או כל ושא אחר
המשתמש מאשר באשור תק ון זה כי ידוע לו כי מעת לעת ערכים שי ויים במערכת שאפשר שלא
יעודכ ו בזמן האמת.
ת אי יסודי לשימוש במערכת הי ו תשלום עבור השימוש עפ"י הצעת המחיר או מחירון החברה
בתוקף. .
ת אי השימוש.
השימוש בתכ ה הי ו לרוכש הרישיון בלבד ובתשלום.
אין לעשות כל שימוש בתכ ה לרבות להעתיקה ,לשכפלה ,או כל שימשו אחר למעט אלו ש קבעו
בהגדרת המערכת  ,קרי פרויקט הב ייה איליו תוכ ה המערכת
חוברת הפעלה
מצב חוברת הפעלה המהווה חלק בלתי פרד מהתק ון.
ת אי התק ון.
ה הלת האתר רשאית לעדכן את ת אי התק ון מעת לעת.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
רכישת הרישיון הח ה לתקופה של  12חודש או כפי שיקבע מעת לעת בהסכם ההתקשרות..
הפעלת המערכת תעשה רק לאחר שרוכש הרישיון קרא ,הבין ויישם את כל ת אי התק ון ..
הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אי ו רשאי להעביר את הרשאת
השימוש לאדם אחר כלשהו זולת אלו הקשורים לפרויקט .חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל
הפרטים האישיים ה דרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המ וי.
ה ך אחראי באופן בלעדי ל כו ות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות המערכת לאחר
שעודכ ה על ידך  .ה הלת האתר אי ה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכ ים המפורסמים או
מועברים בין המשתמשים בתוך הפרויקט.
 tין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
ה ך מצהיר כי ידוע לך שלה הלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק ,ל פות או לס ן את
התכ ים ה וספים על ידך

עדכון ותחזוקה .
בכוו ת ה הלת האתר כי המערכת והשירות יהיו זמי ים בשעות העבודה .יחד עם זאת אין ביכולת
ה הלת מערכת להתחייב לזמי ות רצופה ללא תקלות וללא " פילות" .כמו כן רשאית ה הלת
מערכת לעדכן את המערכת על תכ יה ר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגו ו .לא יי תן כל פיצוי
כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות קודתיות בשירות.
כל זכויות הק יין הרוח י וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של ה הלת האתר.
הימצאותם של קישורים )"לי קים"( לאתרים אחרים ככל ש מצאים אי ם מהווים ערובה לתכ ים
באתרים אלה מבחי ת מהימ ותם ,שלמותם ,או מכל בחי ה אחרת.
שרות לקוחות
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על התק ון יחול הדין הישראלי .סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
בכ יסה לאתר הי ך מאשר את התק ון
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