תנאי שימוש
אתר זה )להלן" :האתר"( הינו בבעלות חברת רב בריח ) (08תעשיות בע"מ,
המאוגדת בישראל )להלן" :רב בריח"( .השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש
הללו )"תנאי השימוש"( ,אז אנא קרא אותם בקפידה .השימוש בלשון זכר
במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד ,ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה
כלשהי .השימוש באתר ,מעיד על הסכמך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים
המופיעים באתר ,לרבות מדיניות הפרטיות.
שינויים בתנאי השימוש
רב בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת ,מכל
סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה
מוקדמת ו/או בדיעבד על כך .כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר ,בתוכן האתר ו/או
בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו .השימוש באתר לאחר
ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו .ככל שמשתמש אינו מסכים
לשינויים ,עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
גישה וגלישה באתר
השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש
הקשור לפעילות מסחרית כלשהי ,אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש
מאת רב בריח .ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי רב בריח ,משתמשים אינם
רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושם באתר ובתוכן
האתר :לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר; להעתיק ,לשחזר ,לשנות,
לעבד ,לתרגם ,לבצע הנדסה חוזרת ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,לפרסם
ולאחסן את תוכן האתר ,כולו או חלק; להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב
או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש,
סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר; להציג תוכן מהאתר בתוך
מסגרת ) (iframeגלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא ,לרבות
באמצעות כל תוכנה ,מכשיר ,אביזר או פרוטוקול תקשורת ,המשנים את עיצובם
המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא; לשבש או להפר כל זכות של משתמש
אחר באתר ,לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר

ללא הסכמתם המפורשת בכתב ,לרבות באמצעים אוטומטיים; לעשות שימוש
באתר ו/או בתכניו למטרה בלתי חוקית ,ולמטרה האסורה על פי תנאי השימוש;
לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן
האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה ,הונאה ,תרמית,
לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי ,בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד;
להשתמש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר של פרטי מידע ביחס למוצרים
המוצעים למכירה באתר לרבות תמונות המוצרים ו/או התיאור המילולי בנוגע
אליהם .אי עמידה במגבלות המפורטות לעיל עלולה להוביל למניעת גישת
המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית ,על-פי כל דין.
רב בריח רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,המראה שלו ועיצובו ,את
היקפם וזמינותם של השירותים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר
– והכול ,בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

זכויות קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ,בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול
בו )למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר משתמשי האתר( הן של רב
בריח בלבד ,או של צדדים שלישיים אחרים ,שהתירו לרב בריח להשתמש בהם .אין
להעתיק ,להפיץ ,לבצע בפומבי ,לשדר ,להעמיד לרשות הציבור ,לשנות ,לעבד,
ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין על ידך ובין באמצעות
או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי ,בין אם אלקטרוניים ,ממוחשבים,
מכאניים ,אופטיים ,אמצעי צילום או הקלטה ,או בכל אמצעי ודרך אחרת ,בלא
קבלת הסכמה בכתב ומראש מרב בריח או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין.
אין לפרש דבר מהאמור בתנאי שימוש אלו ו/או באתר כמעניק לך ,בין במשתמע או
בכל דרך אחרת ,רישיון ,זכויות קניין ,אינטרסים כלשהם או כל זכות כלשהי
להשתמש בקניין הרוחני או כל חלק ממנו המוצג באתר .סימני מסחר ומודעות
פרסומת של מפרסמים באתר )ככל שישנם ,לרבות תומכים ונותני חסות( הינם
קניינם של מפרסמים אלה בלבד .אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם
בכתב ומראש .במידה שאתה סבור כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות
יוצרים בבעלותך ,אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי.
הגבלת אחריות ושיפוי
השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ורב
בריח לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל

צד שלישי אחר ,לרבות כל הפסד ,אובדן או הוצאה ,הקשורים או נובעים ,במישרין
או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו .האתר בכללותו כולל התכנים
המופיעים בו מוצע למשתמש כמות שהוא )' ,('As Isללא אחריות כלשהי ,מפורשת
ו/או עקיפה .רב בריח אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים,
לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים ,המתפרסמים באתר ,ככל
ומתפרסמים ,יהיו מלאים ,נכונים ,חוקיים או מדויקים ,או יהלמו את ציפיותיך
ודרישותיך .רב בריח לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם ,או
משימוש בהם ,או מהסתמכות עליהם .השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.
רב בריח אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו ,יינתנו כסדרם או בלא
הפסקות ,יתקיימו בבטחה וללא טעויות ,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית
למחשבי ומאגרי רב בריח ,או מפני נזקים ,קלקולים ,תקלות או כשלים – והכול,
בחומרה ,בתוכנה ,בקווי ובמערכות תקשורת ,אצל רב בריח או אצל מי מספקיה.
הנך מתחייב לשפות את רב בריח ,עובדיה ,מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק,
הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי שימוש
אלה .בנוסף ,תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה ,תביעה
ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת
לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
שמירה על פרטיותך
רב בריח מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר .מדיניות הפרטיות של האתר
מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו .הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות
מדי פעם ,מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
המחאה
אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת
הסכמת רב בריח בכתב ומראש .רב בריח רשאית להעביר את זכויותיו באתר או בכל
חלק בו לכל צד שלישי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,ובלבד שאותו צד שלישי יקבל
כלפיך את התחייבויות רב בריח לפי המסמכים המחייבים.
דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד .כל דבר ועניין הנובע
מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך
בתל-אביב-יפו.

צור קשר
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