
 
 

 

  כתב שירות ניהול צי

  תנאי כלליי

 הגדרות .1

 � תהא המשמעות הנקובה לצד�, אלא א� הקשר הדברי� מלמד אחרת למונחי� הבאי� בהסכ�

אתר האינטרנט באמצעותו תספק החברה את השירות  �"אתר האינטרנט" .1.1
 ללקוח;

 ;תחת ש� המותג "פוינטר", הפועלת בע"מ טלוקייש� פוינטר �  "החברה" .1.2

 ;הרכב לתקופה של שנה ויותרכלי הרכב או מי ששכר את כלי בעל/י  �" הלקוח" .1.3

מותק� בה� רכב, אשר אחד או יותר מכלי העושה שימוש במי ש �" משתמש" .1.4
 מכשיר;

כו� כלי היתר אי רכב, הכולל בי�הלי וניהול צי של כ תורשירות אי �" השירות" .1.5
 מוקדלבי�  הרכבהמכשיר המותק� בכלי כיוונית בי� � רכב והעברת נתוני� דוה

וכ� שירותי� התקשורת של החברה ומש� באמצעות האינטרנט לאתר הלקוח, 
 נוספי�, כפי שיזמי� הלקוח, מעת לעת;

, הזמנת שירותכלי הרכב אשר פרטיו מפורטי� בטופס  � " כלי הרכבאו  הרכב" .1.6
ולעניי� הסכ� זה ג� כל מיטלטלי� ו/או מתק� אחר, לרבות א& לא רק גנרטור, 

 ;ואשר בו הותק� המכשירמחשב וכד', 

טופס שיכלול את פרטי העסקה העיקריי� וייחת� על  �" טופס הזמנת השירות" .1.7
 ;ידי הלקוח

 התערי* העדכני של שירותי החברה וכפי שישתנה מעת לעת; �" מחירו�" .1.8

יחידת האיכו� וכל מערכת ו/או רכיב אחר המותקני�  �" ת קצהיחידאו  מכשיר" .1.9
  ;רכב, לצור& מת� השירותכלי הב

רכיבי התשתית וכל שאר תוכנת ההפעלה רשת התקשורת, המוקד,  � " המערכת" .1.10
 ;לצור& מת� השירותו/או על ידי צד שלישי, החברה על ידי  המופעלי�הציוד ו

וכל מסמ& עליו , על כל תנאיו והנספחי� לו, מסמ& תנאי� כלליי� זה �" סכהה" .1.11
 ;שירות, לרבותיחתו� הלקוח בקשר ע� ה

שהחברה הסמיכה אותו להתקי� את המכשיר קבל� עצמאי  �" מתקי� מורשה" .1.12
 ;רכב או לתקנוכלי הב

 כללי .2

סכ�; ההמבוא להסכ� ונספחיו, על כל הפרטי� שמילא בו הלקוח, מהווי� חלק בלתי נפרד מה
זה להוראות מסמ& אחר כלשהו מסמ& בי� הוראות  התאמה�תירה או איבכל מקרה של ס

  .זה מסמ&שנית� ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, עדיפות הוראות 

3.  תחילת ההסכ

במועד תחילת מת� השירות, כמפורט הסכ� יכנס לתוקפו הלהל�,  11  �ו 10 בכפו* לאמור בסעיפי� 
במידה ותמשי& החברה  .ש& תקופת ההסכ�בטופס הזמנת השירות, ויעמוד בתוקפו במ

 �לספק ללקוח את השירות לאחר תקופת ההסכ�, יחולו תנאי הסכ� זה, אלא א� יוסכ� בי
 �  ). תקופת ההסכ הנוספת �הצדדי� בכתב אחרת (להל

  השירות לא יסופק ביו� כיפור.מובהר כי 

    



 
 

 

 חיבור לשירות ה .4

בטופס הזמנת השירות, תיעשה התקנת המכשיר בכל אחד מכלי הרכב המפורטי�  .4.1
 באמצעות מתקי� מורשה בלבד.

 לצור& השימוש בשירות יהיה רשאי הלקוח לקבל גישה לאתר האינטרנט.   .4.2

הלקוח יהיה אחראי להתקנתו, לקיומו ולתקינותו של הציוד הנדרש לצור&  .4.3
השימוש בשירות, בהתא� למפרט שיימסר לו על ידי החברה, כפי שיעודכ� מעת 

 החברה. לעת על ידי

 הקוד הסודי ונוהל הזיהוי .5

נמסר לו ש� משתמש וקוד סודי אשר באמצעותו יוכל לעשות הלקוח מאשר כי  .5.1
 .שימוש בשירות באמצעות אתר האינטרנט

מסר לו על ידי יהקוד הסודי שיש� המשתמש ואת הלקוח לא יעביר ולא יגלה את  .5.2
 .המוחלטת �על סודיות שמורעשה כל פעולה הנדרשת על מנת להחברה לאחר וי

ידוע ללקוח כי צד שלישי כלשהו יוכל לצפות במיקו� כלי הרכב, באמצעות שימוש  .5.3
בש� המשתמש והקוד הסודי שנמסר ללקוח. החברה תפעיל אמצעי אבטחה 
מקובלי� במערכות מסוג זה, ואול� ידוע ללקוח כי קיימת אפשרות לשימוש אסור 

מג� את המערכת באופ� מוחלט במערכת תו& שימוש בתוכנות פיצוח וכי לא נית� ל
 כנגד חדירות כאמור.

לפיכ&, הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה וכל הפועלי� מטעמה,  .5.4
במקרה וצד שלישי יגלה את ש� המשתמש ואת הקוד הסודי בשל רשלנות הלקוח 
בשמירה על סודיות� ו/או באמצעות חדירה אסורה תו& שימוש בתוכנת פיצוח 

 דר& אחרת, שאינה תוצאה של רשלנות החברה. ו/או בכל

 ניהול צי רכבשירותי  .6

שירותי , בהסכ� זה כפו* לקיו� התנאי� הקבועי� לכ&ב, החברה מציעה ללקוח .6.1
 .וניהול צי רכב איתור

שירות איתור וניהול צי רכב יאפשר ללקוח לצפות באמצעות אתר האינטרנט  .6.2
במיקו� כלי הרכב בה� יותק� המכשיר וכ� לקבל נתוני� בהתייחס לתוואי, 

והכל בהתא� לשירותי� שרכש ובכפו* למגבלות  �מהירות וחריגה מאיזורי� 
 הקבועות בהסכ� זה. 

ו/או איתור קומו של כלי הרכב מילמע� הסר ספק מובהר בזאת כי אפשרות קליטת  .6.3
האמור בהסכ� ובמיוחד למגבלות  מיקומו המדויק של הרכב, כפופי� לכל

 .להל� 9 הקבועות בסעי* 

�נתייע החברה בעתיד, כל אחד מ� השירותי� הנוספי�, וכ� שירותי� נוספי� שתצי .6.4 
כפי שיוסכ� בי� הוזמ� על ידי הלקוח, ובכפו* לתשלו� נפרד בגינו, א& ורק א� 

 .הצדדי�, בכתב

 

 הצהרות והתחייבויות הלקוח .7

 � � הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כלהל

ה� מלאי�  ,הזמנת השירותטופס הסכ�, לרבות בלחברה ב ומסרנכל הפרטי� ש .7.1
ודיע לחברה, מיידית, על כל שינוי בפרטי� שנמסרו והוא מתחייב לה ,ומדויקי�

 ;לחברה

כדי� מכח הסכ�  ה�מחזיק בו/או  הרכבכל כלי של  היחיד החוקי �עליבההוא  .7.2
כי כל היר ומתחייב מצהוא במידה וקיי� בעלי� נוס*, שכירות לשנה או יותר, ו

 ;סכ�ההרכב חתומי� על הכלי הבעלי� של 

יידע אותו על לשותו, כי ברכב מותק� המכשיר, רכב, ברכלי הודיע לכל הנוהג בלה .7.3
בדבר מיקומו ללקוח, וכ� בדבר  נתוני�ר העביול האפשרות לאכ� את הרכב בכל עת

מבי� וודא כי הנוהג ברכב הנוספי� אות� הזמי� הלקוח מהחברה, ול השירותי�
 את משמעות השירות;

  

 



 
 

 

, והלקוח בטופס הזמנת השירות מסכימי� לציו� שמ�המשתמשי� בכלי הרכב  .7.4
השירותי� השוני� שמספקת החברה את באופ� מפורש ביא לידיעת� מתחייב לה

, ולוודא כי בפרט ,הוראות ההסכ� בכלל, ואת הוראות סעי* זהבקשר לרכב, את 
מבלי לגרוע מכלליות  .ה� מודעי� ומסכימי� באופ� מפורש למהות השירות

הרכב על מסמ& י כל המשתמשי� בכלהאמור, הלקוח יהיה אחראי להחתי� את 
לרבות פגיעה אפשרית  הכולל התחייבות מפורשת כי ה� מודעי� למהות השירות

. הלקוח מתחייב להעביר לחברה, לפי דרישה, את המסמכי� עליה� בפרטיות
חתמו המשתמשי�, כאמור; מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח ישפה את החברה 

ו/או מכל צד שלישי,  במקרה של תביעה ו/או דרישה של העושה שימוש בכלי רכב
 בשל פגיעה בפרטיותו;

ציוד מכל  וכל תוספת או שינוי, לא לחבר אלי ואו לבצע בו/לא להוסי* למכשיר  .7.5
 ;ולתפעל ולתחזק אותו א& ורק בהתא� להוראות החברהסוג שהוא, 

 רה שלשמה מסופק השירות;לעשות שימוש בשירות בתו� לב וא& ורק לצור& המט .7.6

נית� להעביר את המכשיר למצב ע טיפולי� ותיקוני� ברכב לצור& ביצוכי ידוע לו  .7.7
העברת המכשיר מפסיק את פעולת המכשיר והמערכת. מובהר כי מצב ה, שירות
ולא תהיה לו כל טענה נגד  באחריותו המלאה של הלקוח נושירות כאמור הי למצב

 החברה בקשר לכ&;

, כגו�: תאונה, להודיע לחברה על כל מקרה שבו יצא הרכב מרשותו או משליטתו .7.8
למע� הסר ספק מובהר כי במקרה בו לא יודיע  .מכירה, השכרה, או העברה אחרת

הלקוח לחברה כי הרכב יצא מרשותו ו/או משליטתו ימשי& לשאת בעלויות 
הכרוכות בהפעלת השירות, לרבות א& לא רק בעלויות שתשל� החברה לצדדי� 

 ;שלישיי� באמצעות� היא מספקת את השירות

יהיה רשאי לבקש מהחברה להעביר את המכשיר לרכב אחר הנמצא הלקוח  .7.9
ולתשלו� בעד ביצוע ההעברה מתאי�  בבעלותו, וזאת בכפו* לחתימה על טופס

 ;סכ�ה. במקרה כאמור ימשיכו לחול הוראות הלמחירו�בהתא� 

או כל אד� אחר, אינו צד להסכ� ואינו רשאי לתבוע לפיו;  המשתמש בכלי הרכב .7.10
ולנובע בכל הקשור להסכ� אי לקיומו של ההסכ� כלפי החברה הלקוח הוא האחר

 .קיומו�מאי

 

 התמורה .8

8.1.  �ישל� הלקוח לחברה דמי שירות בסכומי� ובמועדי� , שירותהבתמורה למת
שיפורטו בחשבונות שתמציא לו החברה עבור כל תקופת חיוב, כפי שתוגדר על 

 .)רותדמי השי �(להל�  למפורט בטופס הזמנת השירותידה, ובהתא� 

8.2.  �מעת לעת, ישל� הלקוח לחברה בהתא�  שירותי� נוספי�, כפי שיזמי� הלקוחבגי
.� למחירו

ישולמו על ידי הלקוח בהתא� לחשבונית שתוציא  מחירו�התעריפי� הנקובי� ב .8.3
הלקוח ידי על , ישול� תשלו� מס ער& מוס*, על פי השיעור הקבוע בדי�החברה. 

 .בחשבו�בהתא� לפירוט 

 .בהתא� למחירו� החברה לשנות את דמי השירותסכ� רשאית בתו� תקופת הה .8.4

יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבו� הבנק של הלקוח או בגי� השירות התשלו�  .8.5
ו/או בתשלו� מזומ�  קבע לחיוב כרטיס האשראי של הלקוחבאמצעות הוראת 
מוסכ� כי החברה תהיה רשאית לגבות דמי טיפול בגי� הטיפול  .למש& שנה מראש

 .במחירו�באמצעי התשלו� ו/או בשינוי אמצעי התשלו�, על פי הקבוע 

מוסכ� כי החברה תהא רשאית לגבות דמי טיפול בגי� הרישו� לשירות, לרבות  .8.6
במצב של שינוי בבעלות על הרכב ו/או בגי� כל בדיקה של תקינות המכשיר, על פי 

 במחירו�.קבוע ה

  

  

  

 



 
 

 

8.7.  �הלקוח נות� בזאת לחברה הרשאה לחייב את כרטיס האשראי ו/או את חשבו
הבנק אשר את פרטיה� מסר לחברה, בסכומי� אות� יהיה עליו לשל� במועדי� 

שיבוצעו ו/או תוספות תיקוני� בגי� לרבות , שיקבל המקובלי� בגי� השירותי�
ידי העברת הוראת התשלו� לחברת . החיוב כאמור יבוצע על לבקשתו של הלקוח

האשראי (המנפיק) ו/או לבנק בסמו& למועד התשלו�. כל חיוב שיעשה בהתא� 
ההסכ� נחת� על ידי  להרשאה זו יחשב כנעשה בידיעתו המלאה של הלקוח.

הלקוח מבלי לנקוב במספר התשלומי� ובסכומיה�, הואיל וניתנת על ידי הלקוח 
כרטיס ו/או לבנק מעת לעת. הלקוח יוכל לבטל הרשאה להעביר חיובי� למנפיקת ה

יו� מעת קבלתה על  30הרשאה זו בהודעה בכתב לחברה שתיכנס לתוקפה בתו& 
ידי החברה. כמו כ� ידוע ללקוח כי ביטול הוראה זו מותנה וכפו* להסכ�. הרשאה 
זו תהיה בתוק* ג� לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שאת 

הלקוח לחברה ו/או מספר חשבו� בנק אחר שמסר הלקוח  מספרו מסר
חיוב הכרטיס ו/או חשבו� הבנק ימש& כל עוד לא יודיעו חברת האשראי  .לחברה

ו/או הבנק אחרת לחברה. במקרה של הודעת חברת האשראי ו/או הבנק על אי 
כיבוד הכרטיס ו/או החשבו�, הלקוח מחויב לעדכ� את החברה בכרטיס חלופי ו/או 

בו� בנק חלופי ולפרוע את כל התשלומי� במועד�, אחרת שמורה לחברה בחש
 הזכות להפסיק את השירות.

8.8.  �הלקוח ישא בחיובי הבנק בגי� אי כיבוד הוראת הקבע או ההרשאה לחיוב חשבו
ריבית בשיעור  סכו� שלא ישול� במועדו ישאכמו כ�,  .הבנק של הלקוח

המקסימלי הנהוג בבנק הפועלי� בגי� חריגה מאשראי מאושר בחשבו� חח"ד, 
 .מהיו� שנועד לביצוע התשלו� ועד ליו� התשלו� בפועל

 

 הגבלת אחריות והגבלות על מת� השירות .9

 :הלקוח מצהיר, מסכי� ומאשר כי

אתר , והוא מודע לכ& שפעולת המכשיר הוסבר לו טר� התקשרותו בהסכ� .9.1
בגורמי� רבי� שאינ� בשליטת החברה, ולפיכ&, אי�  �והמערכת תלויינטרנט הא

השירות יביא לתוצאה הרצויה ללקוח ואשר לשמה הוא כי  החברה מתחייבת
גורמי� אלה כוללי�, בי� היתר, מגבלות טכניות הנוגעות לשטח  .מתקשר בהסכ�

של המפעיל הסלולרי באמצעותו מסופק  כיסוי לא מלא של רשת התקשורת
אשר עלולות להיגר� בי� היתר בשל גורמי� טכניי�  � הפרעות תקשורת השירות;

תקשורת של ספק התשתית וספק פעילות תקינה של רשת הו/או גורמי� פיזיי�; 
; ניתוק תנאי מזג אויר וסביבה התקשורת; ציוד התשתית ומתקני האינטרנט;

  לות אחרות.ותק המערכת ממקור מתח

כמו כ�, הוסבר ללקוח כי ייתכ� והמפות באמצעות� מסופק השירות לא יהיו  .9.2
.� מעודכנות לגבי שינויי תוואי� ו/או תוספות שנעשו לאחר מועד עדכונ

לפיכ&, מוותר הלקוח על כל זכות, טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה או כנגד  .9.3
מטעמה, מכל סיבה שהיא, בגי� בעליה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה, וכל אחד אחר 

הרכב מיקו� כלי או בגי� אי יכולת לאתר את  אי קליטת אות מכל סיבה שהיא
, למעט במקרה של פעולה בזדו� ו/או או בגי� כל תקלה אחרתמכל סיבה שהיא 

 בהתרשלות חמורה של החברה.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק מיוחד,  .9.4
י*, תוצאתי או מסתבר, שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר ע� או כתוצאה עק

הרכב בכל מיקומו של את  תרוסר יכולתה של החברה לאמהפעלת השירות ו/או מח
מצב שהוא, ג� א� נגר� כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או 

פעלו בזדו� ו/או  , והכל למעט במקרה בו החברה ו/או מי מטעמההפועלי� מטעמה
 בהתרשלות חמורה.

החברה רשאית לנתק ו/או להגביל זמנית את אספקת בכפו* להוראות ההסכ�,  .9.5
או הוספה ו/או הקמה ו/השירות א� הדבר מתחייב לש� ביצוע פעולת תחזוקה 

 .חיונית של ציוד ומתקני�

הלקוח מסכי� ומאשר כי הוסבר לו שאי� החברה מתחייבת כי המכשיר ו/או  .9.6
 �את ולאתר המערכת יפעלו בכל מקו� או בכל זמ� וכי יתכ� כי לא נית� יהיה לאכ

� עילה לאי ודרש; הפסקות או הגבלות לא יהויהרכב בכל מצב שימיקו� כלי 
 .תשלו� דמי השירות ויתר התשלומי� שהלקוח חב בה� לחברה



 
 

 

מצא החברה אחראית לפצות את הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או יתכ� כי ג� א� מוס .9.7
בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, כתוצאה ממעשה  כל צד שלישי בגי� נזק שנגר� לה�

ו/או מחדל של החברה, מנהליה, עובדיה ו/או כל הפועל בשמה ו/או מטעמה, יוגבל 
בשניי� עשר החודשי� הפיצוי לסכו� גובה דמי השירות ששולמו לחברה בפועל, 

, . תקרת האחריותתביעה לתשלו�להתרחשות המקרה בגינו הגיש הלקוח שקדמו 
תכסה כל מספר של תביעות וכל מספר של עילות תביעה המתייחסות  כאמור,

 לאירוע מסוי� ו/או כל הנובע ממנו ו/או קשור אליו.

בתחומי ידוע לו כי השירותי� שהחברה מספקת על פי ההסכ�, אינ� ניתני�  .9.8
 שומרו� וחבל עזה. ,יהודה

 

 הפסקת מת� השירות לבקשת הלקוח .10

א� יבקש הלקוח להפסיק את השירות לפני תו� תקופת ההסכ� כמפורט בטופס  .10.1
הזמנת השירות, יהיה עליו לשל� לחברה פיצוי מוסכ�, כמפורט בטופס הזמנת 

.� השירות ו/או במחירו

תהיה בכפו* לקבלת מסמ& הפסקת השירות על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא,  .10.2
בכתב מהלקוח על רצונו להפסיק את השירות, כשהפסקת ההסכ� תיכנס לתוק* 

 יו� ממועד קבלת מסמ& בכתב כאמור מהלקוח. 60בתו& 

מנת השירות לעניי� סיומו המוקד� של ההסכ�, זמבלי לגרוע מהאמור בטופס ה .10.3
השבת המכשיר  מובהר כי במקרה בו הלקוח ישכור מכשיר לצור& שימוש בשירות,

עד למועד לחברה לפי דרישת החברה, ותשלו� שווי ההטבה ממנה נהנה הלקוח 
 יהוו תנאי הכרחי להפסקת ההסכ�. הפסקת ההסכ� על ידו, 

אי� בהפסקת מת� השירות, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור את הלקוח מתשלו� של  .10.4
 .כל סכו� אשר הוא חב לחברה

 .סכ�הל סיו� ההתקשרות לפי העבכלי הרכב /י� למשתמשהלקוח יודיע  .10.5

הפסקה והחברה לא תשא באחריות כלשהי בגי� הפסקת שירות כאמור בסעי* זה,  .10.6
לשל� לחברה כל תשלו� שהוא חב לחברה  כאמור לא תגרע מחובתו של הלקוח

ולא תגרע מזכויותיה של החברה לגבות תשלומי� כאמור במלוא�, לרבות הוצאות 
פיגורי� כאמור ו/או לנקוט בכל סעד אחר לו  גבייה, הפרשי הצמדה ו/או ריבית

� .היא זכאית על פי ההסכ� ו/או על פי הדי

למע� הסר כל ספק מובהר כי במקרה של הפסקת ההסכ�, מכל סיבה שהיא,  .10.7
המערכת וכל שאר הציוד השייכי� לחברה, יישארו בבעלותה הבלעדית של 

 החברה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכ&. 

 

 הגבלת או הפסקת מת� השירות ע"י החברה .11

לבטל את ההסכ� במקרה החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .11.1
שיל� במועד� או במלוא� את והלקוח לא קיי� תנאי מתנאי ההסכ�, ולרבות לא 

 14, לאחר מת� התראה בכתב של דמי השירות או תשלו� כלשהו על פי ההסכ�
 קוח את ההפרה.אשר במהלכ� לא תיק� הלימי� 

בהתקיי� אחד או יותר מ� המקרי� המפורטי� להל�, החברה תהא רשאית, לפי  .11.2
 �שיקול דעתה הבלעדי, להודיע ללקוח על הפסקת השירות לאלתר 

 ;הלקוח הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסי� או מפרק .11.2.1

 הלקוח הפעיל את המכשיר באופ� העלול לגרו� הפרעות לאספקת השירות .11.2.2
בוצעו תיקוני� או שינויי� או תוספות למכשיר שלא על ידי החברה ו/או 

מסר בכל דר& שהיא נועבר או המכשיר ו/או ה על ידי מתקי� מורשה או
ידי הלקוח ו/או בידיעתו, ללא אישור מראש ובכתב �לצד שלישי, על

 מהחברה;

שימוש כלשהו בשירות  העשנבמכשיר בניגוד לחוק או שנעשה שימוש  .11.2.3
ו/או שנעשה שימוש בשירות שלא בתו� לב ותו&  ה חוקיתלמטרה שאיננ

 ניצול השירות שלא למטרות בגינ� נית� השירות;

11.2.4. .� הפעלת השירות או רישויו, יבוטלו, יותלו או יוגבלו עפ"י די

 



 
 

 

 לאחר מת� הודעה מוקדמת שלהחברה תהא רשאית להודיע על הפסקת השירות  .11.3
במקרה בו החברה החליטה להפסיק לספק שירותי� כאמור בהסכ�, ימי�,  60

מאפשרות אינ� מכל סיבה שהיא, לרבות א& לא רק התפתחויות טכנולוגיות, אשר 
 .ו/או אתר האינטרנטהמכשיר /או לה לספק את השירותי� באמצעות המערכת ו

שא באחריות כלשהי בגי� הגבלת או הפסקת שירות כאמור בסעי* החברה לא ת .11.4
לשל� לחברה כל  ה, והגבלה או הפסקה כאמור לא תגרע מחובתו של הלקוחז

תשלו� שהוא חב לחברה ולא תגרע מזכויותיה של החברה לגבות תשלומי� כאמור 
במלוא�, לרבות הוצאות גבייה, הפרשי הצמדה ו/או ריבית פיגורי� כאמור ו/או 

 .די�לנקוט בכל סעד אחר לו היא זכאית על פי ההסכ� ו/או על פי ה

 

 על המכשיר אחריות .12

החברה תעניק אחריות על המכשיר, חלקי� ואביזרי�, אשר התגלו בה� ליקויי�  .12.1
בתנאי� המפורטי� בכתב האחריות החל על כל  שסיבת� בייצור ובניית המכשיר

 .מכשיר. נוסח מלא של כתב האחריות יימסר ללקוח על פי בקשתו

מורשה מטעמה שיווקו או  האחריות תחול רק על מכשירי� שהחברה או משווק .12.2
סיפקו ואשר הותקנו על ידי החברה ו/או ע"י מתקי� מורשה מטעמה. האחריות לא 
תחול על מכשירי� שהלקוח או כל צד ג' שאינו החברה עשו בה� תוספת ו/או שינוי 

 .כלשהו, אלא א� כ� קיבלו לכ& היתר מראש ובכתב מ� החברה

ראית בגי� נזק, מכל מי� וסוג, למע� הסר ספק יובהר כי החברה לא תהיה אח .12.3
 �שייגר� במהל& ו/או כתוצאה ו/או בקשר ע� עבודת ההתקנה שיבצע המתקי

 המורשה.

 

 שירותי אחזקהתמיכה, תיקו� תקלות ו .13

שעות בכל יו�, שבעה ימי�  24שיקבל פניות של הלקוח, החברה תפעיל מוקד  .13.1
 כיפור. בשבוע, פרט ליו�

 בהתא� ללוח הזמני� המפורט להל�:החברה תפעל לתיקו� תקלות בשירות,  .13.2

במקרה של תקלה מערכתית במערכת, אשר אינה תלויה בגורמי� שלישיי� שאינ� 
  שעות; 4בתו&  �החברה 

במקרה של תקלה הקשורה לגישה של הלקוח לשירות באמצעות האינטרנט, הקשורה  
  במהל& יו� העבודה הקרוב; �לחברה 

לקוח לפנות לתחנת התקנה, ש�, לאחר באחריות ה �במקרה של תקלה בציוד הקצה 
 בדיקה וזיהוי התקלה, ייקבע לוח הזמני� לתיקונה;

למע� הסר כל ספק מובהר כי בכל מקרה של תקלה במחשב ובציוד הלקוח, אשר אינ� 
האחריות לתיקו� התקלה היא  � מאפשרי� לו גישה לאתר האינטרנט ולשירות 

  טענה נגד החברה בקשר לכ&.  באחריותו הבלעדית של הלקוח, ולא תהיה לו כל

שירותי אחזקה ותיקוני� לאחר תו� תקופת האחריות בתנאי�  ציעהחברה ת .13.3
הלקוח יוכל לקבל שירותי אחזקה אלה, בכפו* לתשלו� נפרד  ובמחירי� שתקבע.

 ובהתא� לתנאי� שתקבע החברה.

נתנו א& ורק למכשירי� שהותקנו על ידי מתקי� מורשה ואשר ישירותי האחזקה י .13.4
 .נעשו בה� שינויי� או תיקוני� או תוספות, שלא על ידי מתקי� מורשה לא

למע� הסר ספק יובהר כי החברה לא תהיה אחראית בגי� נזק, מכל מי� וסוג,  .13.5
שייגר� במהל& ו/או כתוצאה ו/או בקשר ע� שירותי האחזקה והתיקוני� שיבצע 

 המתקי� המורשה.

  

 



 
 

 

 שמירת סודיות והגנה על הפרטיות .14

יבת לשמור בסודיות כלפי צד שלישי כל מידע שמסר לה הלקוח, וכל החברה מתחי .14.1
מידע המתייחס למסרי טלמטריה בקשר ללקוח אשר הגיע לידיה במהל& אספקת 

 .השירות, אלא א� כ� תהיה חייבת לגלותו על פי די� או לצור& אספקת השירות

תידרש  יכול שהחברה, פי דרישה של רשות מוסמכת ידוע ללקוח, כי מעת לעת ועל .14.2
הרכב, זאת ג� לאחר תו� תקופת כלי החברה להעביר פרטי� הנוגעי� למיקו� 

ההסכ�. הלקוח נות� את הסכמתו להעברת מידע כאמור, ומוותר על כל טענה של 
 פגיעה בפרטיות בקשר לכ&.

על א* האמור בסעי* זה, הלקוח מסכי� ומאשר כי כל הפרטי� והמידע אשר  .14.3
 וסכ�, יופיעהיעתה בקשר ע� מת� השירות לפי הליד ולחברה ו/או שהגיע ונמסר

 �במאגרי המידע של החברה, והחברה תוכל לעשות שימוש במידע הנ"ל, לצור& מת
סכ� ולצור& הצעת שירותי� נוספי� ללקוח על ידי החברה או ע"י השירותי� לפי ה

בדר& של דיוור ישיר ו/או בדר& אחרת, למעט א� הלקוח ביקש בכתב  מי מטעמה
 שה שימוש כאמור.שלא יע

 

 י� רוחנייקנ .15

אי� בהסכ� או ברכישת מכשיר כלשהו מ� החברה כדי להקנות ללקוח זכויות כלשה�, בידע או 
ו/או  בטכנולוגיה אשר פיתחה החברה ומשמשת לייצור המכשירי� ולהפעלת המערכת

� הרוחני בידע י, וכי כל זכויות הקניבקשר לתוכנת ההפעלה שפותחה על ידי צד שלישי
 .ו/או של צד שלישי ובטכנולוגיה כאמור יהיו רכושה הבלעדי של החברה

 הוראות כלליות .16

סכ�, כפי שישתנה מזמ� לזמ�, הוא לבדו קובע את התנאי� וההוראות החלי� הה .16.1
על אספקת השירות ללקוח ואי� בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות 

  שניתנו, א� ניתנו, לפני כריתתו.

סכ�, שלא נקבע בהסכ� בי� הצדדי�, הנוגע לתנאי השירות על פי ה� היבכל עני .16.2
� .ינהגו הצדדי� לפי הדי�, כפי שיהיה בתוק* מזמ� לזמ

 �אינ, זכויותיו והתחייבויותיו לפיו סכ� הוא אישיהלפי ההנית� ללקוח השירות  .16.3
 ., אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברהו/או להמחאה להעברה ני�נית

על פי ההסכ�, ואת התחייבויותיה ר לאחר את זכויותיה החברה רשאית להעבי .16.4
בזכויותיו של יהיה בכ& לפגוע לא שבשלמותו או בחלקו, כפי שתמצא לנכו� ובלבד 

 .הלקוח על פי ההסכ�

הזמנת פרטי כתובות הצדדי� בכל הנוגע להסכ� הינ� הכתובות הרשומות בטופס  .16.5
לו נתקבלה על ידי . כל הודעה שתישלח לכתובות הרשומות תחשב כאיהשירות

אלא א� נמסרה בכתובתו שאז תיחשב כאילו  שעות מעת שליחתה 72הנמע� כעבור 
 נתקבלה במועד המסירה.

 

  

  

  

  

  

  

  


