תקון הסכמה והצטרפות לצ'יפים
א .כללי:
משתמש כבד ,בטרם תוכל ליהות משירותיו ,עליך לקרוא בעיון את התקון ותאי השימוש
)להלן" :התקון" ו/או "התאים"( ולחתום כי קראת ,הבת והך מסכים הסכמה מוחלטת וגמורה
לתקון ולתאים – ללא כל סייג ו/או תאי ו/או טעה מצדך.
הסכמתך לתקון ולתאים מהווה תאי בסיסי ויסודי למתן השירותים היתים ע"י אתר
 ,Chipim.comוכן ליתר השירותים הלווים )להלן" :השירותים"( אותם אתה מעויין לקבל
מאתו בהתאם להזמתך )להלן" :הזמת השירות"(.
חתימתך הדיגיטלית על התקון והתאים תהווה הסכמה חד-משמעית לתקון ,לתאים ולכך כי
תעשה שימוש בשירותים בכפוף להוראות החוק .ללא חתימתך על התקון והתאים ,לא ייכרת
הסכם מחייב ביך ובין בעל האתר וספק השירות ,חברת ) ROMANO PROJECTS LTDלהלן:
"החברה" ו/או "בעל האתר"(.
בכל הפרה של התקון ו/או התאים ו/או הוראות הדין ,רשאית החברה ,על-פי שיקול דעתה
הבלעדי ,להשהות ו/או להשעות ו/או למחוק חשבון משתמשת ו/או למוע גישה ו/או לחסום כל
משתמש מלעשות שימוש בשירותי החברה ,ללא כל התראה מוקדמת ומבלי שיוכל המשתמש
לטעון כל טעה ,לדרוש פיצוי ,שיפוי או החזר )להלן" :הסקציות").אין בתאי התקון כדי לגרוע
מהוראות חוק הגת הצרכן ,תשמ"א) 1981-להלן" :חוק הגת הצרכן"(.
חתימתך על התקון והתאים מהווה הסכמה מפורשת להצטרפותך לרשימת התפוצה של החברה,
כך שתוכל החברה לשגר אל פרטי ההתקשרות שהזת – הודעות ו/או דברי פרסומת כמשמעות
הדבר בסעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב 1982-וליתר סעיפיו .בכל עת ,תוכל
להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות משלוח הודעת הסרה כתובה שתיכלל בהודעות ו/או
בדברי הפרסומת שישלחו אליך.
התקון והתאים מוסחים בלשון זכר מטעמי וחות בלבד ומתייחסים לכל המיים.
ב .השירותים היתים ע"י החברה:
 .1השירותים היתים ע"י החברה הים:
א.

אספקת מוצר  BEACONאשר משדר פרסומת לכל מי אשר מצא בטווח של עד 100
מטר מהמכשיר הסלולרי של המתקשר שמספרו ,מסר לחברה) .להלן" :המוצר"(.

ב.

המוצר כולל שבב אשר יודע לשדר ליקים לכל הטלפוים אשר מסביבו בטווח מוגדר
של עד  100מטרים.

ג.

מובהר למשתמש כי תאי לקבלת הליקים באותו טווח הוא שבטלפוים הסלולריים
בקרבם המוצר הבלוטוס והמיקום יהיו פתוחים ,אחרת לא תתקבל כל הודעה ,וברור
הוא שלחברה אין כל יכולת לשלוט בכך.

ד.

מובהר כי רק מי שהסכים לתאי ההצטרפות של גוגל עם מכשיר אדרואיד או דפדפן
כרום יוכל לקבל את ההודעה בטכולוגית  NEARBYבה גוגל שולחת קישור
לטלפוים של מי שמצא בסביבת המוצר ועד  100מטר רדיוס.
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 .2עלות המוצר כולל משלוח ואקטיביזציה היה סכום חד פעמי של  310ש"ח הכוללים מעמ
כחוק.
בוסף לסכום זה יש לשלם מדי חודש סכום חודשי על פי החבילה בה בחרת ומופיעה
בחשבוית הראשוה.
עבור השירות היתן ע"י החברה הכולל:
א .משרד אחורי ליהול המוצר או המוצרים שרכשו.
ב .כרטיס ביקור דיגיטאלי
עם תשלום הסך לעיל ,קבלת המוצר והפעלתו ,המשתמש הופך להיות אחראי בלעדי לכל
התכים שיועברו דרכו ואין לחברה כל גיעה או אחריות לגבי תכים אלו.
 .3על מת ליהות משירותי החברה עליך לספק לחברה פרטי התקשרות עדכיים ואמתיים,
לרבות כתובת דואר-אלקטרוי עדכית חיצוית לכתובת האתר )ר' לדוגמה :כתובת
 (GmaiLוזאת למטרת יצירת קשר עמך אף במקרים של הטלת סקציות על המשתמש
ו/או בכל מקרה אחר.
. .4באחריותך הבלעדית לוודא שפרטי ההתקשרות עמך ,לרבות כתובת דואר-אלקטרוי
חיצוית ,עדכיים בכל עת.
 .5מסירת פרטים כוזבים מהווה לבדה עילה לקיטת סקציות כגד המשתמש ,ללא התראה
מוקדמת .יתר על כן ,מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה על החוק .החברה
שומרת לעצמה את הזכות לפות לרשויות המתאימות בכל מקרה של מסירת פרטים
כוזבים.
 .6החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את מדייותה לעיין שימוש סביר ו/או מגבלות
השימוש באתר ,וכן היא שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההתקשרות עימה
בהודעה חד צדדית ,מבלי שהדבר ייחשב הפרה ו/או יזכה בהשבה או בפיצוי כלשהוא.
 .7החברה איה אחראית לכל זק ,מכל סוג שהוא ,אשר יגרם למשתמש או לצד שלישי
כתוצאה מתוכן הפרסום שמועלה ע"י המשתמש וברור ומוסכם כי הכל מכל על אחריותו
לבדוק כי התכים חוקיים ,אים פוגעיים ,אים מטרידים וכו ..בכל מקרה של זק כאמור
מתחייב המשתמש לשפות את החברה.
 .8אבטחת מידע :החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפס סיסמאות ו/או להשבית את
השירות לפרקי זמן סבירים על מת לבצע פעולות אחזקה ,תחזוקה ,ביקורת שרתים,
פעולות אבטחה וכיוצ"ב .האמור לעיל הכרחי לצרכי תחזוקה שוטפת ,ואין באמור כדי
להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג.
 .9למען הסר ספק ,האחריות לאבטחת המידע של המשתמש אבטחת המידע גיבוי התכים,
שימור התוכן והמידע בו ,מיעת גישה לאתר מבלתי מורשים ,אבטחת קוד המחשב ר ויתר
פעולות האבטחה הדרשות ,מוטלות על המשתמש בלבד ועליו לקוט בכל פעולה בכדי
להגן ולאבטח את המוצר והתוים בו ,לרבות התייעצות עם מומחה אבטחת רשת
וכיוצ"ב.
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ג .התכים באחריות המשתמש ואיסור תכים פוגעיים ולא חוקיים:

 .10העלאת תכים לאתר ועדכון התכים תתבצע באמצעות המשתמש ועל
אחריותו הבלעדית – באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר יוקצו על-ידי
החברה ויאפשרו למשתמש גישה אל  www.chipim.comבאחריות
המשתמש לוודא כי שם המשתמש והסיסמה חסויים מפי מי שאיו מורשה
מטעם המשתמש.
 .11יודגש ,כי האחריות על תכי הפרסום חלה על המשתמש בלבד .החברה לא תישא בכל
אחריות בגין אותם תכים ,לרבות זק ישיר ו/או עקיף שיגרם למאן דהו כתוצאה מאותם
תכים.
 .12המשתמש מתחייב בזאת שלא לכלול באתר תכים אשר מוגדרים בתקון זה כתכים
אסורים כמו גם תכים אחרים שאסורים מכוח כל דין וחוק במדית ישראל ,שאם לא כן
– יהא חשוף לסקציות מצד החברה וכן להליכים משפטיים על פי כל דין ולרבות:
א .תכים אשר יש בהם כדי להפר זכויות יוצרים
ב .משלוח דברי פרסומת שאים עומדים בתאי חוק התקשורת ,לרבות הודעות spam
או פרסום מודעות  spamמכל סוג שהוא.
ג .כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לעודד ,לפרסם ולהפיץ משחקים אסורים ו/או
הימורים בלתי חוקיים ו/או הגרלות ו/או שיטות 'פירמידה' האסורים בדין הישראלי.
ד.

.כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפגוע בזכויות קיייות של צד שלישי ,לרבות
זכויות יוצרים ,סימי מסחר ,שמות מסחריים ,סודות מסחריים ,פטטים למייהם
וכיוצ"ב.

ה .כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי להוות "עבירת מחשב" – לרבות חדירה לחומר
מחשב ,העברה או שימוש בווירוסים ,תוכות עוייות ,תוכות זדויות ,רוגלות ,סוסים
טרויאיים ,תולעים  (worms),ואדלים  (vandals),יישומים שיש בהם כדי להזיק
ודומיהם.
ו .כל תוכן ו/או מעשה שיש בו עבירה על החוק ו/או על דין מדיי מדית ישראל ו/או
שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או ברגשות ציבור מסוים מן הציבור.
ז.

.כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אחר ,לרבות פרסום שמו,
פרטיו האישיים ,פרטי התשלום שלו וכיוצ"ב.

ח .כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפרסם את זהותם של קטיים ,לרבות תמותם,
שמם ,פרטיהם ,מעם או כל דרך התקשרות עימם – למעט פרסומים שעשו על פי כל
דין ובהסכמת האפוטרופוס החוקי של הקטין.
ט .כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לעודד ,להחות ,לתמוך ,לסייע לעבירה פלילית ו/או
לכל עבירה על פי כל דין מדיי מדית ישראל ,לרבות דיי לשון הרע ,פגיעה בפרטיות,
צווים משפטיים ,איסור פרסום ,הוראות הצזורה וכיוצ"ב.

-4-

י.

.כל תוכן ו/או מעשה שיש בו כדי לפרסם ,להפיץ או להציג תוכן פורוגרפי מכל סוג
שהוא.

יא .כל תוכן ואו מעשה אשר לדעת החברה ,ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,היו גס,
מאיים ,גזעי ,פוגעי ,מטריד ,מוגד לתקת הציבור ולסדר הטוב ,לרבות כל תוכן
אשר עלול להוות עילה לתביעה אזרחית ו/או להליכים פליליים ו/או ביגוד לכל חוק
ודין במדית ישראל.
יב .כל תוכן ו/או מעשה המוגד לכללי השימוש הראויים ברשת האיטרט ,בכפוף
למדייות החברה ,ולשיקול דעתה הבלעדי.
 .13לעיין תכים אסורים ,דין מחדל המשתמש כדין "מעשה" לכל דבר ועיין.
 .14החברה רשאית להטיל על המשתמש את מלוא התשלום ו/או ההוצאות ו/או השיפויים
ו/או הזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהפרת המשתמש את הסעיפים לעיל – לרבות
הוצאות בגין פעולות טכיות ,שעות עבודת מתכת ,עלויות משפטיות שוות ובכללן שכר-
טרחת עורך-דין.
 .15המשתמש יהא האחראי היחיד והבלעדי לכל זק שגרם למאן דהו ,לרבות לחברה עצמה,
כתוצאה מהפרתו את התקון ו/או התאים בכלל ,והפרת פרק 'תכים אסורים' בפרט.
 .16ההוראות והתאים שפורטו לעיל ,יחולו במלואם ,ללא סייג ,על כלל השירותים הלווים
שמספקת החברה ,הן בהווה והן בעתיד לפי שיקול דעתה הבלעדי
 .17החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את היקף השירותים הלווים ,כמו גם את
תעריף השירותים הלווים ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתזדקק להסכמת
המשתמש.

ד .תשלום עבור השירות:
 .18במעמד הזמת השירות ,יספק המשתמש אמצעי תשלום הרשום על שמו ו/או שיש לו
הסמכות החוקית לעשות בו שימוש ,לצורך חיוב כספי לטובת החברה עבור השירותים.
 .19המשתמש יישא באחריות הבלעדית לעיין טיב אמצעי התשלום ולחוקיות השימוש בו.
 .20שימוש המשתמש באמצעי תשלום שאין לו הסמכות החוקית לעשות בו שימוש מהווה
עבירה על החוק .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפות לרשויות המתאימות בכל
מקרה כאמור ואף לתבוע את המשתמש בגין כל זק ,ישיר או עקיף ,שיגרם לה כתוצאה
מכך.
 .21סליקת כרטיסי אשראי תתבצע באמצעות חברה חיצוית ICOUNT
החברה החיצוית היא האחראית על אבטחת אמצעי התשלום והיא פועלת בכפוף לתקן
 PCIהמחמיר מסוגו .החברה לא שומרת את פרטי אמצעי התשלום על שרתיה ומשכך,
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האחריות לשמירה על אמצעי התשלום ,במישרין ובעקיפין ,מוטלת כולה על החברה
החיצוית.
 .22כל עסקה בין החברה לבין המשתמש היה עסקה מסוג "עסקה מתמשכת" כהגדרתה
בחוק הגת הצרכן.
 .23החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את תעריפי השירות בכל עת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,אלא אם צוין מפורשות בהזמת השירות כי המשתמש ייהה מהשירות במחיר
קבוע לתקופה קצובה.
. .24בחתימת המשתמש על תקון זה ,מאשר הוא לחברה לחייב את אמצעי התשלום שסיפק
לה באופן מתמשך ומתחדש ,חודש בחודשו ,עד אשר יבטל המשתמש את העסקה בהתאם
לאמור בפרק "ביטול עסקה" ובכפוף לחוק הגת הצרכן.
. .25מוסכם בין הצדדים ,כי התשלום יבוצע בתחילת החודש עבור אותו החודש.
 .26היה והתשלום לא ישולם ,השירות יופסק לאלתר ,ובמקרה זה תהיה זכאית החברה
בפיצוי המוסכם ,בגובה דמי שירות לחודש  ,דהייו תהיה זכאית לחלט את דמי השירות
לחודש האחרון אשר שולמו לה במעמד ההתקשרות הראשוית.
 .27חתימת המשתמש על תקון זה דיה כדין חוזה על פי כל דין .משכך ,במקרה של אי
תשלום – מוסכם על הצדדים כי החברה תוכל לעשות שימוש בתקון חתום זה בפי כל
ערכאה משפטית ,לרבות רשות ההוצאה אל הפועל ,בכדי לתבוע את המשתמש בתביעה על
סכום קצוב.
ה.

ביטול עסקה:

. .28ביטול עסק יעשה בהתאם לחוק הגת הצרכן בוגע ל"עסקה מתמשכת".
. .29הודעת ביטול עסקה על-ידי הצרכן/המשתמש תיעשה דרך טופס פייה באתר ובחירה
באפשרות של ביטול המוי
. .30החברה תחדל מחיוב אמצעי התשלום של המשתמש תוך יום עסקים ממועד הודעת
הביטול.
 .31אין בביטול עסקה ובמתן הודעת הביטול כדי לפתור את המשתמש מתשלום עבור
שירותים אותם צרך בפועל עד למועד חיוב אמצעי התשלום בפועל לרבות שירותי משלוח.
. .32כלל שירותי החברה ,בלי יוצא מן הכלל ,יתים לשימוש ) As isכמות שהם( .על כן,
מצהיר המשתמש כי בדק את שירותי החברה עובר למועד חתימתו על הסכם השירות
ומצא אותם מתאימים לצרכיו.
 .33המשתמש מצהיר כי וויתר על כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בעיין התאמת
השירותים לצרכיו.
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 .34מתן שירותי החברה כפוף לעבודות תחזוקה שוטפות ,שמעצם טבען כרוכות בהשבתת
השירותים לפרקי זמן סבירים .לפיכך ,מצהיר המשתמש על הסכמתו להפסקות זמיות
ו/או הפרעות זמיות במתן השירותים כתוצאה מכשלים טכיים למייהם ו/או לצורך
עבודות תחזוקה שוטפות – וכי לא תהיה למשתמש כל טעה ו/או עילה לתבוע החזר כספי
ו/או פיצוי מכל סוג בגין האמורים לעיל.
 .35החברה מתחייבת לפעול במהירות האפשרית בכדי להתגבר על כל תקלה ו/או הפרעה
כמפורט לעיל ולהשיב את השירותים לסדרם בהקדם האפשרי .יובהר בשית ,כי אין
בתקלות ובאי הסדרים כאמור ,כדי להוות עילה לפיצוי ו/או זיכוי ו/או שיפוי ו/או תביעה
מצד המשתמש את החברה.
 .36חרף הסרת האחריות מעל כתפי החברה ,ומכל מקום שהוא ,לא תישא החברה בזקים
שגובהם מעל לסכום החודשי ששילם המשתמש לחברה בשלושת החודשים שקדמו
לאירוע הזק .הך מצהיר ,כי הגבלת אחריות זו מקובלת עליך והיא תוצאה של חלוקת
סיכוים ביך ובין החברה.
 .37החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל סקציות בהתאם לתקון זה ,כמו גם להודיע על
ביטול ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה בכתב 14 ,ימים מראש .המשתמש
מצהיר ,כי לא תהא לו כל טעה ו/או זכות ו/או תביעה לפיצוי מכל סוג כתוצאה מהטלת
הסקציות בהתאם לתקון זה ,לרבות השעיה ו/או השהייה ו/או מחיקה ו/או סגירה ו/או
ביטול חשבון משתמש – כתוצאה מהפרת הוראות תקון זה.
 .38אין בביטול ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,כדי לגרוע מחובת המשתמש לשלם לחברה את
התמורה בגין המועדים בהם קיבל המשתמש שירות מהחברה.
. .39החברה רשאית לעכב קבצים ו/או תכים ו/או אתרים עד לפירעון התמורה המגיעה לה
מן המשתמש ,באופן מלא ולרבות כל שיפוי ו/או פיצוי אשר מגיע לחברה מהמשתמש.
 .40החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את פרטיו המלאים של משתמש אשר הפר את
הוראות החוק ,לרשויות המוסמכות מכוח החוק.
. .41כאמור בתאי התקון לעיל ,המשתמש וטל על עצמו את מלוא האחריות לכל זק ,ישיר
ו/או עקיף ,שיגרם למאן דהו ,לרבות לחברה עצמה ,כתוצאה ממעשיו או מחדליו בהקשר
לשימושו בשירותי החברה ו/או להפרת הוראות תקון זה.
 .42המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ,בגין כל זק ,הפסד ,אבדן
רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין ,וזאת
עקב הפרת תאי מתאי התקון ו/או התאים ו/או שימוש בשירותי החברה ו/או פרסום
תכים וכיוצ"ב.

ו.

קיין רוחי
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 .43החברה היא בעלת הזכויות ובעלת הקיין הבלעדית בכל תוסף ו/או יישום אשר פותח על-
ידה ויתן למשתמש לשימוש בלבד בדרך של רישיון לא ייחודי ,ובאופן זמי בלבד.
. .44המשתמש מתחייב בזאת ,שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או
להעיק זכויות ומעין זכויות למאן דהו ,בתוספים ו/או ביישומים כמפורט לעיל ובכל קיין
רוחי שבבעלות החברה ויתן למשתמש לשימוש בלבד בדרך של רישיון לא ייחודי.
ז.

שיווק ע"י המשתמש

 .45יתת למשתמש האופציה לסייע בשיווק המוצר ,בתוכית של חבר מביא חבר ותתגמל
בסכום של  25%ממחזור המכירות שהפה הלקוח.
 .46מוסכם כי כל לקוח/משתמש חדש שיירשם כמשתמש של החברה בשל אותו פרסום ו/או
שיווק של המשתמש יזכה את המשתמש בסך של  25%מסך ההכסות שיהיו לחברה
מאותו משתמש חדש.
 .47לכל משתמש מסופק ליק אישי באתר וכל משתמש וסף אשר יירשם דרך אותו ליק
יזכה את המשתמש בתגמול לעיל .
 .48השיווק אפשרי רק ע"י משתתפים אשר אים מפרים הסכם זה ,וכל האמור בתקון זה חל
גם על המשתתפים החדשים
 .49המשתמש לא יוכל לבוא לחברה בטעות ו/או תביעות כגד גובה התגמול והכל מכל היו
פרי חישוב של אותה תכה.
ח.

בוררות ושיפוט

 .50הסכם זה תורגם לעברית מאגלית על מת שגם ישראלים שאים דוברי אגלית יוכלו
לאשר הסכמתם.
. .51על הסכם זה יחולו דיי מדית הוג קוג בה רשומה החברה.
 .52כל תדפיס ממוחשב מאת החברה ,יהווה ראיה לאמיתות תוכו בכל הליך משפטי בין
הצדדים.
. .53סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים.
 .54תקון זה היו חוזה לכל דבר ועיין .בצירוף הזמת השירות יהווה החוזה מסמך כשר
לתביעה בסכום קצוב על פי כל דין .במקרה של אי תשלום ו/או הפסקת תשלום מצד
המשתמש – תוכל החברה לתבוע את המגיע לה ברשות ההוצאה אל הפועל ו/או בבית-
המשפט )בהתאם לסכום התביעה( בהצגת התקון והזמת השירות.
 .55האמור בהסכם זה ,ממצה את כל אשר מוסכם בין הצדדים .אין תוקף להסכמות שקדמו
להסכם זה ,הסכמות שעשו בעל-פה ,הליכי משא ומתן וכיוצ"ב .כל שיוי בהסכמת
הצדדים ייעשה אך ורק בכתב.

