
                                                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                               עבודהיומן  –ת קונקאם מערכות מוש בתכניתקנון ש                         

 ר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחדי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמממטע

והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים  העל תכני תכנה השימוש ב
  .הכלולים בתקנון זה

מחליף  האינמערכת ה כלים שימושיים.  ניהול העבודה באתר באמצעות המערכת הינה מערכת 
  קנים/או תקני בטיחות או כל נושא אחר נוהלי עבודה ו/או תידע מקצועי או מתיימר להחליף 

שאפשר שלא  במערכתשינויים  יםהמשתמש מאשר באשור תקנון זה כי ידוע לו כי מעת לעת נערכ
 יעודכנו בזמן האמת. 

תשלום עבור השימוש עפ"י הצעת המחיר או מחירון החברה תנאי יסודי לשימוש במערכת הינו 
  . בתוקף. 

  .מושיתנאי הש 

  . ובתשלום ון בלבדיהינו לרוכש הריש השימוש בתכנה   

אין לעשות כל שימוש בתכנה לרבות להעתיקה ,לשכפלה, או כל שימשו אחר למעט אלו שנקבעו  
  בהגדרת המערכת , קרי פרויקט הבנייה איליו תוכננה המערכת

  חוברת הפעלה

  מצב חוברת הפעלה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. 

 .תנאי התקנון

 .אית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעתהנהלת האתר רש

 .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות

 .חודש או כפי שיקבע מעת לעת בהסכם ההתקשרות. 12החנה לתקופה של שיון ירכישת הר

 ..תקנון הכל תנאי שיון קרא, הבין ויישם את יהפעלת המערכת תעשה רק לאחר שרוכש הר

אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת  משתמשא לשימוש האישי והבלעדי של ההרישום באתר הו
. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל זולת אלו הקשורים לפרויקט השימוש לאדם אחר כלשהו

 .הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי

מערכת לאחר עביר באמצעות ההנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או ת
. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או שעודכנה על ידך 

  .המשתמשים בתוך הפרויקטמועברים בין 

 tין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.  

אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את  הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או
  התכנים הנוספים על ידך

  

  

  



  

                                                                                                                              

  

  

 . עדכון ותחזוקה

. יחד עם זאת אין ביכולת ודהבבשעות העיהיו זמינים  השירותובכוונת הנהלת האתר כי המערכת 
להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת  מערכתהנהלת 
ר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי רכת על תכניה המעאת  עדכן למערכת 

 .בשירותנקודתיות  כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות 

 .כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר

לתכנים אינם מהווים ערובה ככל שנמצאים הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים 
  .באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת

  שרות לקוחות 

   04-8700280 :  תמיכה ושירות לקוחות תכנה וחומרה טלפון

 

 .ל התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביבע

  בכניסה לאתר הינך מאשר את התקנון 
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