
 

 של בזק Bezeq Cloudתנאי שימוש בשירות 

 כולל יכולת שמירת תכנים ברשת האינטרנט בשטח אחסון ייעודי ומאובטח. Bezeq Cloudשירות 

מולטימדיה )להלן:   וקבצי קול מסמכים, תמונות, קבצי כגון נוסף עותק לשמור ללקוח מאפשר השירות

 "(.הקבצים"

במחשב האישי  שתאפשר לו לשמור תיקיות קבצים על פי   במסגרת השירות יוכל הלקוח להתקין תוכנה

מכשירים )טלפונים וטאבלטים( )להלן: "  -IOSבחירתו וכן אפליקציה לסמארטפונים אנדרואיד ו

"(, המאפשרת לגבות את המידע מהמכשירים התואמים לענן וכמו כן להזרים את הקבצים מהענן תואמים

 לשתף במגוון תצורות מקובלות. אל המכשירים התואמים, קבצים אותם ניתן

 .תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 Cloudהנך מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש בשירות שלהלן, לרבות תנאי השירות של 

Enginesוזאת כתנאי ולפני התקנה ושימוש בשירות , Bezeq Cloud ":(.רותהשי)להלן" 

 )להלן: תנאי השימוש מסדירים את תנאי שימושך בשירות לבין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

( כמו כן, השימוש בשירות יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש של ספק התוכנה ומדיניות הפרטיות "בזק"

עת , המהווים חלק המפורטים להלן ו/או היישום בו יעשה שימוש במסגרת השירות כפי שיעודכנו מעת ל

 .ומחייבים את המשתמש כלפי בזק והספק בלתי נפרד מתנאי שימוש השירות

 ידוע לי כי אם אינני מסכים לתנאי השירות, עלי לחדול מלהשתמש בשירות ולהתנתק ממנו.

הקשה על לחיץ "אני מסכים" מהווה הסכמה לתנאי השימוש בשירות וההתחייבות לנהוג על פיהם. כך גם 

 שירות מהווה מחוייבות לעמוד בתנאי השימוש. שימוש ב

בזק שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השירות והמשתמש מחויב להתעדכן באופן שוטף 

    Bezeqcloud.co.ilבתנאי השימוש המופיעים באתר  

 אני מסכים כי שימושי בשירות יהיה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתנאי השירות ומצהיר כדלקמן:

יו מוזמן השירות, רשום על שמי אני, מזמין השירות, מנוי אינטרנט של בזק. קו האינטרנט, לגב .1

 כדלקמן ואני עומד בדרישות המינימום להצטרפות לשירות"( המשתמש" או  "הלקוח)להלן : "

כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי  בהרשמה לשירות פעילה. ידוע ומובן לי כי     .1.1

ושם  סיסמהכתובת זו הכרחית לצורך אימות פרטים ובמקרה הצורך תשמש עבור שחזור ה

המשתמש וכן לקבלת קישור לאתר השירות. כמו כן, כתובת הדואר האלקטרוני תשמש 

לטובת קבלת חשבונית במייל, לקוח שאינו מעוניין  לשליחת הודעות הקשורות לשירות

ביצוע ההצטרפות  בקבלת חשבונית במייל יכול להצטרף לשירות באמצעות פניה לנציג שירות.

 אים, כפי שפורטו בהליך ההצטרפות.באתר הוא בהתאם לתקנון ולתנ

. 
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 :על גבי המחשב אשר באמצעותו אני מבקש לעשות שימוש בשירות מותקנים כל אלו .1.2

 ומעלה. Windows XP מערכת הפעלה .1.2.1

וזאת לצורך התקנת תוכנת גיבוי על המחשב.  ומעלה. internet Explorer 10.0 דפדפן .1.2.2
 מוש בשירות מתאימים כל סוגי הדפדפנים(.י)לש

 בו מותקנת התוכנה מחובר לרשת האינטרנט. המחשב .1.2.3

 הנני מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד בשירות.  .2

הנני מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר בשירות בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי ואני  .3

 מתחייב:

חריים כי השירות הינו לשימוש פרטי, אישי שלי וביתי בלבד שאינו מסחרי ו/או בהיקפים מס  .3.1

 או המוניים. 

לא לעשות ולא לאפשר שימוש מסחרי ולא בהיקפים מסחריים ו/או בהיקפים המוניים  .3.2

בתכנים ו/או בקבצים בשירות , לרבות לא לאפשר ולא לעשות שימוש ביכולות השיתוף לשם 

 הפצת תכנים או קבצים אלו, כאמור.

, לשעבד, לעשות ו/או לאפשר אני או בני ביתי אינם רשאים למכור, להשכיר, להשאיל, למשכן .3.3

מסחרי או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי בשירות ו/או בחלקים ממנו לרבות  שימוש

 בתוכנות ו/או ביישומים אשר מתאפשר שימוש בהם במסגרת השירות.

ידוע לי כי אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השירות עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן  .4

 .בכל עת , על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק זמני או קבוע,

ידוע לי , ואני מסכים להעברת הנתונים ופרטים מזהים לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני  .5

שלישי כלשהו )לרבות ספק התוכנה( ככל שיידרש לשם אספקת השירות, תפעולו באופן יעיל,  לצד

 .ה של בזקולשם גביית חובות, ככל שיהיו, על פי שיקול דעת

לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו ללקוח והנובעים משימושו בשירות  בזק לא תישא באחריות .6

ו/או בתוכנת השירות ו/או באתר לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה 

נים במסגרת ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה הזמי

כן אני מצהיר כי אני מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השרות -השירות. כמו

או תוצאותיים  נזקים ישירים או עקיפים או/להפסדים ו מעת לעת ובזק לא תהייה אחראית בנוגע

 .בשירות בקשר לכך ו/או מהשימוש שינבעו

לעת לשנות ו/או  לעדכן ו/או לשדרג את גרסאות  ידוע לי כי בזק ו/או ספק התוכנה עשויים מעת .7

התוכנה הדרושות לניהול ו/או לשימוש בשירות ועשויים לעשות כן באופן אוטומטי ואלקטרוני על 

גבי התוכנות המותקנות במכשירים התומכים.. אני מסכים כי תנאי השירות אלו )המשתנים מעת 



 

ות. ידוע לי כי באחריותי לוודא שיש ברשותי את לעת( יחולו על כל הגרסאות ו/או התוכנות המעודכנ

התוכנה, החומרה והקישור לאינטרנט הדרושים לשימוש בגרסה העדכנית של השרות. בזק שומרת 

לעצמה את הזכות לחדול לתמוך בכל חומרה ו/או פלטפורמת תוכנה בכל עת שהיא, עם או ללא 

כים בתקלות או לגרום בתחילה לאי שינויים כאמור  עלולים מטבעם להיות כרו .הודעה מוקדמת

נוחות וכיו"ב. הנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בזק ו/או מי 

 מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

ו בזק רשאית בכל עת וללא מתן הודעה מראש להסיר את השירות ו/או להשעות את השימוש ו/א .8

הגישה לשירות או חלק ממנה בנסיבות על פי שיקול דעתה )לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור( 

בשל אי מילוי תנאי השימוש, שימוש בלתי הוגן או שימוש שיכול לפגוע במתן השירות ו/או באחרים. 

פעולות בזק רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך 

בזק לא תהייה  .תחזוקה, הקמה, תפעול  במערכות המשמשות למתן השירות או מכל סיבה אחרת

מכך  כתוצאה או תוצאותיהם שינבעו נזקים ישירים או עקיפים או/להפסדים ו אחראית בנוגע

 שיגרמו לי או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמקרים האמורים בסעיף זה.

 מראש תשלום עבור השירות. בזק רשאית בכל עת לקבוע בהודעה  .9

 בזק רשאית בכל עת להגביל את נפח השימוש בשירות, לרבות גביית תשלום בגין נפח נוסף בכל עת. .10

לתשומת ליבך  הפרטים שמסרת לבזק בעת הצטרפותך לשירות, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת  .11

עת מסר קצר. מטעם בזק באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הוד

 באפשרותך להודיע לבזק בכל עת על סירובך לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים.

, החל Bezeq Cloud  המאפשר צפייה בנתוני החשבונית באתר, וכלקוח  כלקוח רשום ב"בזק שלי" .12

מהחודש הבא תקבל את החשבונית החודשית ישירות למייל, בצורה מאובטחת ומהירה ללא צורך 

רת מיותרת, ישירות לכתובת המייל שמסרת בתהליך ההצטרפות לשירות. תוכל להסיר את בניי

 .Bezeq Cloud –שירות חשבונית במייל, בין היתר, באמצעות לינק שיופיע במייל ההצטרפות ל 

הנני מסכים כי הפרטים שמסרתי לבזק בעת הצטרפותי לשירות, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת  .13

ות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. מטעם בזק, באמצע

במידה  .באפשרותי להודיע לבזק בכל עת על סירובי לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים

ואינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלך מבזק, תוכל לבצע זאת בלחיצה על 
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 מאחריות לתכנים:פטור 



 

"תכנים" פירושו כל קובץ, מידע שיאוחסן, ישותף, יופק, ישוחזר, יישלף, יצפה במהלך השימוש  .14

בשירות, כגון קבצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנה, מוסיקה, גרפיקה, תצלומים, תמונות, צלילים, 

ובהר, כי השירות .י"(תכניםתוכן או ההוידיאו, הודעות וכל חומר אחר דומה או חלק מהם )להלן: "

 אינו תומך בכל סוגי הקבצים, ולא ניתן יהיה לגבות את כל סוגי הקבצים. 

מובהר ומוסכם כי הלקוח, ובכל מקרה לא בזק, הוא האחראי הבלעדי בכל עת כלפי בזק או צד ג'  .15

תוכן שיאוחסן, יעלה, יוריד, יפרסם, ישלח, ישדר, ישתף או יהפוך הכלשהו והמחזיק בבעלות של כל 

זמין באופן אחר, או יעשה כן על ידי צד ג' כלשהו בהרשאתו, בקשר עם השימוש בשירות. בזק לא ל

 תישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה בקשר עם התוכנים.

הלקוח ישפה את בזק בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין כל דרישה או תביעה  .16

ימוש שנעשה בהם, לרבות, ובלי למצות, כל טענה שעניינה מצד ג' כלשהוא שעניינה התכנים ו/או הש

 .לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל עילה אחרת

לבזק אין שום אחריות לאובדנם ולמהימנותם של התכנים. בכלל זה, לא תהא בזק אחראית  .17

סוג שהוא שנתקבלו לוירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן מזיק מכל 

בזק ו/או מי מטעמה אינם אחראים על גיבוי תכנים כלשהם  .באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות

 .והיא מסירה בזאת כל אחריות במקרי פגיעה כלשהי בתכני השירות והאתר במסגרת השירות

 

 אחריות ומגבלות אבטחת מידע

ות הכניסה וכל סיסמהשתמש, הלקוח יהיה אחראי המלא והבלעדי לקביעה ולעדכון שמות המ .18

המשתמש מתחייב לשמור בסודיות את  .הדרוש לשם הגנה על התכנים בשירות אמצעי סביר אחר

האישית. מומלץ לאחר הכניסה הראשונה ולאחר כל פנייה למוקד התמיכה לשנות את  סיסמהה

 האישית. סיסמהה

ם להורדה ולאחסון תכנים הלקוח יהא האחראי המלא והבלעדי להרשאות הניתנות לצדדים שלישיי .19

 .באמצעות השירות, והוא מוותר על כל טענה כנגד בזק בקשר עם ההרשאות הניתנות על ידו כאמור

הלקוח הינו אחראי בלעדית לאבטחת והגנת המידע המצוי במערכותיו ו/או בציודו ובזק לא תהא  .20

דר אבטחה ו/או הגנה אחראית בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח עקב הע

 .כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח

הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי בזק אינה יכולה להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת  .21

מפני גישה בלתי מורשית ו/או גיבוי מוחלט לתכנים המאוחסנים בשירות. בזק ומי מטעמה לא יישאו 

בכל אחריות כלפי הלקוח בגין האמור לרבות גישה בלתי מורשית לתכנים ו/או בגין תוצאות מעשה 

או מחדל שייעשו בתכני הלקוח שלא בהרשאתו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור, ובכלל זה 

בזק לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח עקב העדר 

 .גנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשיםאו ה/אבטחה ו



 

הלקוח מצהיר כי הובהר לו שהשירות איננו מעניק חסינות והגנה מלאה בפני וירוסים ו/או תוכנות  .22

ריגול ו/או כל קבצים מזיקים אחרים ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או 

  .תוך שימוש בשירות

 ןשימוש בנפח אחסו

בזק תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להגביל את הנפח הכולל של התכנים המאוחסנים  .23

על ידי המשתמש באופן מוחלט או חלקי ו/או לגבות תשלום בגין השירות או בגין שירות אחסון מעל 

נפח מסוים וכי אין באי גביית תשלום על ידי בזק עבור שירות אחסון בנפח כלשהו, בשלב כלשהו, 

שום התחייבות של בזק להמשיך ולספק את השירות בכלל , לספקו ללא תשלום , לספקו במתכונת מ

 מסוימת, ולספקו בנפח בלתי מוגבל ללא תשלום. 

במקרה בו הלקוח, ללא אישור בזק, חרג מנפח האחסון, תהא רשאית בזק להגביל או להפסיק את   .24

ח על ביצוע ההגבלה או חסימה כאמור בסמוך השירות או הגישה אליו באופן מיידי. בזק תודיע ללקו

 .לביצועה

הורדה או כל  ו/או העלאהו/או  שיתוףו/או  לאסור אחסון להגביל, להחריג, , בכל עת,בזק רשאית .25

נכון להיום ניתן לגבות קובץ  מסוג או פורמט מסוים.פעולה אחרת בשירות של קובץ בודד מנפח, 

החברה רשאית לשנות נפח גיבוי מקסימלי לקובץ בודד  .מגה 500בנפח של עד שנתמך בשירות בודד 

 בכל עת. 

בזק רשאית להגביל את כמות הכניסות והצפיות של תוכן המאוחסן והשיתופים של קובץ או קבצי  .26

 משתמש באמצעות השירות בו זמנית ו/או לתקופה מסוימת ו/או בכלל.

  חשבונות נוספים יצירת -ריבוי משתמשים

" הלקוח הראשי"  -)להלןחשבונות  אישיים נוספים  4עד  להזמין רשאי  הלקוחשירות הבמסגרת  .27

שליחת הזמנה לבני המשפחה תעשה באמצעות אתר בזק  .בלבד  ( לבני משפחה"נות נוספיםוחשב"

המזמין     רישום.הלטובת השלמת מיסרון או נציג בזק . לאחר שליחת ההזמנה יקבלו המוזמנים 

מספר הלקוח שלך בבזק משמש לזיהוי החשבונות  -לבשים  -( חשבונות נוספים )הלקוח הראשי

שים לב, מרגע כל פנייה לגבי החשבונות הנוספים תעשה לפי מספר הלקוח שלך בבזק. הנוספים

 ביטולו ייעשה אך ורק על ידי המשתמש בחשבון הנוסף בלבד. -הפעלת החשבון הנוסף

 : בחשבונות הנוספיםמשתמש הנחיות ל .27.1

שם  הרישום לשירות על ידי בחירת סיסמת כניסה לשירות. אתלהשלים  עליך – .27.1.1

מוש אלו יתנאי ש.ולא של הלקוח הראשי  שלךיהיה ת.ז בחשבון הנוסף המשתמש 

 חלים עליך בהתאמה. 

מבטל את שירות האינטרנט )הלקוח הראשי( ים לב, במידה ושולח ההזמנה אליך ש  .27.1.2

 .ללא כל התראה אף הואחשבון הנוסף שלך יתבטל ה– Bezeq Cloudאו את שירות 



 

 יוכל לדעת אם הפעלת את החשבון.)הלקוח הראשי( ים לב, שולח ההזמנה אליך ש .27.1.3

או עם ביטול החיבור לשירות  מכל סיבה שהיא,שים לב, עם הסרת השירות ,  .27.1.4

  ,במסגרת השירות ידךהאינטרנט של בזק, לא תתאפשר הגישה לתכנים  שאוחסנו על 

 ללא התראה מראש. 

 .זמנות שלא הופעלוהבטל זק רשאית לב .27.2

 אחריות  מגבלות

בזק ו/או נושאי המשרה בה  ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או נציגיה ו/או מפעיל השירות ו/או מי  .28

בגין נזק כלשהו, לרבות נזק ישיר, כלשהו מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או צד ג' 

ווחים, ופגיעה במוניטין, שנגרם עקב או בקשר עם הפסד הכנסה, הפסד ר,מיוחד, עקיף, או תוצאתי 

השימוש או אי השימוש בשירות וזאת אף אם בזק ו/או מי מהאמור  היה מודע או אמור היה להיות 

מודע להסתברות לנזק כאמור. המשתמש פוטר את בזק ו/או מי מהאמור לעיל במפורש מכל אחריות 

 .לנזק כאמור

 /או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או נציגיה ו/אואמור לעיל, בזק ומן המבלי לגרוע  .29

בגין נזק כלשהו ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או צד ג'  מפעיל השירות

כלשהו אשר עלול להיגרם לרכוש או לגוף עקב שימוש בשירות ו/או בגין נזק אשר עלול להיגרם עקב 

ם בהם מאוחסנים תכני השירות אשר הועלו על ידי המשתמשים ו/או גישה בלתי מורשית לשרתי

בגין נזק שעלול להיגרם עקב וירוסי מחשב לרבות תולעים וסוסים טרויאניים אשר עלולים לעבור 

באמצעות השירות ו/או תוכנת השירות ו/או היישומים. בנוסף, מובהר בזאת כי בזק ו/או נושאי 

כניה ו/או נציגיה לא תישא באחריות כלשהי כלפי כל מוצר או ו/או עובדיה ו/או סו בה המשרה 

שירות המפורסם במסגרת מתן השירות לרבות באמצעות באנרים או כל צורת פרסומות אחרת 

ומובהר כי בזק לא תהיה צד לכל עסקה אשר עשויה להיחתם בין המשתמש לבין צד שלישי בעקבות 

 .פרסום מוצר או שירות

לא יישאו בכל אחריות שהיא כלפי המשתמש  לעיל בזק ו/או מי מטעמהמבלי לגרוע מן האמור  .30

לתקינות העברת הנתונים באמצעות תשתיות תקשורת כגון רשת האינטרנט הציבורית, שירותי 

 .דואר אלקטרוני וכיו"ב ככל שיעשה בהם שימוש לטובת שירות זה

אחראית לכל מעשה ו/או  השירות ניתן ללקוחות בין היתר באמצעות צדדים שלישיים ובזק אינה .31

ו/או ישיר או עקיף מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 

  .הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר למעשה ו/או למחדל כאמור

ולת להשתמש באתר השירות נתמך ונשלט על ידי שרתים הנמצאים בישראל, בזק אינה אחראית ליכ .32

ו/או בשירות מחוץ לישראל. כל הנכנס לאתר ולשירות מחוץ לישראל יהיה כפוף להוראות הדין 

 .המקומי שם

 שיפוי



 

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את בזק ו/או עובדיה לרבות מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או  .33

/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למי מהאמור לעיל בגין כל טענה ו

או כנגד מי מטעמה בגין שימוש בשירות שלא בהתאם לתנאי השימוש המפורטים לעיל, לרבות כל 

טענה הנוגעת להפרת זכויות בתוכנה ו/או ביישומים ולרבות כל טענה הנוגעת לתכנים שהעלה 

רים ו/או פוגעים המשתמש לשירות לרבות בגין כל טענה לפיה התכנים שהעלה המשתמש מפ

 .בזכויותיו של מאן דהוא

 סימני מסחר

כל מוצר, סימן ,שמות חברות ולוגו המופיעים בשרות, הם סמלים מסחריים בשימוש, או סמלים  .34

מסחריים רשומים של הבעלים בהתאמה. כל שימוש בסימן מסחר כלשהו המופיע במסגרת השירות 

 עלים של הסימן, הינו אסור בתכליתק או הבלרבות סימן השרות ללא אישור כתוב ומוסכם של בז

 

 

 

 

 הסרת השירות

של המידע והתכנים מהמכשירים התומכים, ולהפסיק את הגיבוי  לקוח המבקש להסיר את השירות .35

  יוכל לעשות כן באמצעות הסרת התוכנות שהותקנו על ידו במכשירים התומכים.

לא תתאפשר , של בזק אינטרנטשירות הביטול החיבור לאו עם  מכל סיבה שהיא, השירות הסרת עם  .36

  ללא התראה מראש.  שאוחסנו על ידי הלקוח במסגרת השירות תכנים הגישה ל

לבצע  לדאוג המלאה של הלקוח באחריותבכל אחד מהמקרים, המפורטים בסעיף האמור לעיל  .37

  .שאוחסנו על ידו במסגרת השירות האישיים םקבציכל התכנים וההסרה מסודרת של 

והמלל המופיעים באפליקציה, בתוכנת הקליינט למחשב ובפורטל השירות הנם בלשון  הטקסטים .38

 זכר מטעמי נוחות בלבד. 

הדין החל על תנאי השימוש הנ"ל הינו הדין הישראלי ובתי המשפט בישראל הם המוסמכים לדון בכל עניין 
 לגביהם.



 

הפרטיות המהווים חלק בלתי נפרד  ומדיניות Cloud Engines, Incלהלן תנאי רישיון התוכנה של חברת 
 -מתנאי השימוש בשירות 

 תנאי שימוש

 ,Pacific Avenue, San Francisco 480  שכתובתה .Cloud Engines, Incההסכם זה נערך בינך לבינינו, חברת 

CA 94133 USA  "(ו"אנחנו", "אנו", "החברה "Pogoplug הסכם זה מהווה הסכם משפטי, המסדיר את .)"

שימושך בשירות  "(. השירות)להלן " Pogoplugבמוצר, בתוכנה, בשירות ובאתרי האינטרנט של  שימושך

"(, ומותנה בהם. ביצוע כל התנאיםיהיה כפוף להסכמה ולמילוי כל ההוראות והתנאים שבהסכם זה )"

ור, אחת מהפעולות הבאות יהווה הסכמה מצדך לתנאים: )א( שימוש בשירות בפועל או )ב( לחיצה על כפת

המעיד על כך שאתה מסכים לשירות, אם הכפתור כאמור זמין עבורך. אם אינך מסכים לתנאים להלן, אל 

 תשתמש בשירות.

 .מתייחסים לנקבה ולזכר גם יחד בתנאים אלה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, והם האמור

 כשרות משפטית 

שר מאפשר לך לפי הדין להתקשר בחוזה על מנת להירשם ולהשתמש בשירות, עליך: )א( להיות בגיל א

)ב( לא להיות חסום לקבלת השירות על פי חוקי ישראל, ארצות הברית או סמכות  -ו Pogoplugמחייב עם 

שיפוט חלה אחרת, לרבות המדינה שבה אתה מתגורר או המקום שממנו אתה משתמש בשירות. אם אתה 

ו שיש בידיך את ההרשאה ואת הסמכות להתקשר משתמש בשירות בשם ארגון, הנך מצהיר ומתחייב בפנינ

 בהסכם זה עבור הארגון. בקבלת התנאים הללו הנך מצהיר. שאתה מבין את האמור לעיל ומסכים לו.

 עדכונים

דעתנו -אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאים אלו בכל עת ולפי שיקול

 אתר)" www.pogoplug.comהסכם זה באופן קבוע בכתובת  הבלעדי, וממליצים לבחון את תנאי

 "(. המשך שימושך בשירות יהווה הסכמה מצידך לכל שינוי שנעשההאינטרנט

 תיאור השירות

 דרישות מערכת

גישה לאינטרנט השימוש בשירות עשוי לדרוש מכשירים תואמים או מחשבים אישיים, תוכנות מסוימות ו

בפס רחב. לפרטים נוספים על דרישות החומרה והתוכנה, נא לעיין במסמך הרלוונטי למוצר שברשותך 

 באתר האינטרנט שלנו.

 שינוי השירות

Pogoplug  שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את השירות )או כל חלק ממנו( או

, בכל שעה או מעת לעת, בין על ידי מתן הודעה מראש ובין אם לאו. הנך להפסיקו, באופן זמני או לצמיתות

לא תישא בשום אחריות כלפיך או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל שינוי או הפסקה  Pogoplug-מסכים ש

 של השירות.

 הגבלות שימוש

חוק, תקנה,  הנך נדרש להשתמש בשירות אך ורק למטרות המנויות בתנאים אלו, וזאת בהתאם ובכפוף לכל

 דין או נוהג מדינתי, לאומי ובינלאומי.

http://www.pogoplug.com/


 

 

 זמינות השירות

 Pogoplugייתכן שהשירות, או כל מאפיין או חלק ממנו, לא יהיו זמינים בכל השפות או בכל המדינות. 

, או כל מאפיין או חלק הימנו, יהיו מתאימים או זמינים לשימוש אינה מציגה מצג כלשהו שהשירות

במקום מסוים כלשהו. במידה ותבחר להיכנס ולהשתמש בשירות, הנך עושה זאת ביוזמתך ואחראי למלא 

 אחר כל החוקים החלים, לרבות )אך מבלי לגרוע מכלליות האמור( כל חוק מקומי.

 השימוש שלך בשירות

 חשבון חבר

, תהפוך לבעל חשבון חבר Pogoplug-את התנאים האלו ותשלים את תהליך ההרשמה ללאחר שתאשר 

Pogoplug"( שם. בעת הרישום עליך יהיה למסור את כתובת הדוא"ל שלך אשר תהיה בשימוש בחשבונך 

 " שלך(. המשתמש

 אבטחת חשבון

רצוי לא לחשוף לאחר יצירת שם משתמש, תתבקש לבחור סיסמה לחשבונך. עליך לבחור סיסמה חזקה, ו

סיסמה זו בפני אחרים. הנך מסכים שאתה אחראי לשמירה על הסודיות ועל האבטחה של הסיסמה שלך, 

 ומבין כי אתה האחראי והחייב הבלעדי לכל פעילות שתתרחש תחת שם המשתמש שלך. 

 ילדים

שנים  13ילך שנים לפחות )ושאם ג 13אם אתה משתמש בשירות בשמך, הנך מצהיר ומתחייב בפנינו שגילך 

שנים, אתה נמצא תחת השגחת הורה או אפוטרופוס המסכים להתחייב בתנאים  18-ומעלה אך פחות מ

 אלה בשמך(.

 התחייבויות הרשמה

"( יהיה נכון, נתוני הרשמהבתהליך ההרשמה )להלן " Pogoplug-הנך מסכים לכך, שכל מידע שתמסור ל

הרשמה במשך כל הזמן שיש לך חשבון חבר כדי שנתוני מדויק, מלא ועדכני, ושתתחזק ותעדכן את נתוני ה

ההרשמה יישארו מדויקים ועדכניים. אי מסירת נתוני הרשמה מדויקים, עדכניים ומלאים עלולה לגרום 

 להשהיה או לסגירה של החשבון.

 התחייבויות או תנאי שימוש נוספים

או על ידי מעניקי הרישיונות שלנו,  Pogoplugרכיבים או מאפיינים מסוימים של השירות המסופק על ידי 

עשויים להיות כפופים לתוכנת מחשב נפרדת, להסכמי רישוי אחרים או לתנאי שימוש אחרים. עליך 

לקרוא, לקבל ולהסכים להתחייב לכל הסכם נפרד כאמור כתנאי לשימוש ברכיבים או במאפיינים אלה של 

 השירות.

 העדר זכויות עזבון

שלך אינו ניתן להעברה ושכל הזכויות בחשבון החבר שלך  Pogoplug-הנך מסכים לכך, שחשבון ה

מסתיימות עם מותך. לאחר קבלת עותק של תעודת פטירה ייתכן שחשבונך ייסגר. לקבלת סיוע נוסף, יש 

 .support@pogoplug.comלפנות לתמיכה בכתובת 

mailto:support@pogoplug.com


 

 השירות איסור מכירה חוזרת של

הנך מסכים לא לשעתק, להעתיק, לשכפל, למכור, למכור מחדש, להשכיר או לסחור בשירות )או בכל חלק 

 הימנו( לכל מטרה שהיא.

 פרטיות

הנך מבין שעל ידי שימוש בשירות, אתה מסכים ומאשר איסוף ושימוש במידע מסוים עליך ואודות 

בזמן  Pogoplug. מידע שנאסף על ידי Pogoplugהשימוש שלך בשירות בהתאם למדיניות הפרטיות של 

 Pogoplug-שאתה משתמש בשירות עשוי לכלול גם מידע טכני או אבחוני הקשור לשימוש שלך. ייתכן, ש

תשתמש במידע זה כדי לתחזק את השירות, לשפרו או להשביחו. למידע נוסף בעניין זה,נא עיין במדיניות 

 הפרטיות שלנו.

 תוכן והתנהלות

 תוכן

כן" פירושו כל מידע שייתכן שיופק או שתיתקל בו במהלך השימוש בשירות, כגון קבצי נתונים, טקסט "תו

הנך כתוב, תוכנה, מוסיקה, גרפיקה, תצלומים, תמונות, צלילים, וידיאו, הודעות וכל חומר אחר דומה. 

בשירות, חלה על  מבין שהאחריות הבלעדית לכל תוכן, בין אם פורסם לציבור ובין אם שודר באופן פרטי

,הינו האחראי הבלעדי והמחזיק Pogoplugהאדם שממנו הגיע התוכן האמור. למען הסר ספק, אתה, ולא 

בבעלות על כל תוכן שתעלה, תוריד, תפרסם, תשלח בדוא"ל, תשדר, תאחסן או תהפוך לזמין באופן אחר 

בתוכן העלול להיות פוגעני, על ידי שימוש בשירות. הנך מבין שבמהלך השימוש בשירות ייתכן שתתקל 

 Pogoplugמגונה או מעורר סלידה עבורך, ושייתכן שתחשוף אחרים לתוכן העלול לעורר בהם התנגדות. 

אינה מפקחת על התוכן שפורסם דרך השירות, ואינה ערבה לדיוק, לשלמות או לאיכות של תוכן המפורסם. 

 הו הוא באחריותך הבלעדית.הנך מבין ומסכים לכך, שהשימוש שלך בשירות ובתוכן כלש

הנך מתיר לנו להשתמש בתוכן ככל הנדרש לחברה כדי לספק את השירות. ידוע לו כי הרשאה זו מתירה גם 

לגורמים אחרים מהימנים אשר אנו עובדים עמם על מנת לספק את השירות, להשתמש בתוכן כדי לספק 

מידע שלך ומשתמשים בו, נא עיין את השירות האמור. לפרטים לגבי האופן שבו אנו אוספים את ה

 במדיניות הפרטיות שלנו.

 שיתוף

השירות שלנו מאפשר לך לשתף תוכן באופן פרטי או ציבורי. לאחר הפרסום, ייתכן שתוכן ציבורי יופץ 

 במהירות ובהרחבה. לפיכך, השתמש בתכונות השיתוף בזהירות.

 ההתנהלות שלך

 הנך מסכים לא להשתמש בשירות כדי: 

ות, להוריד, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר, לאחסן או להפוך לזמין באופן אחר כל להעל א.

חוקי, מטריד, מאיים, מזיק, נזיקי, מהווה לשון הרע, משמיץ, גדפני, אלים, מגונה, גס, חודר -תוכן אי

 לפרטיות הזולת, מסית, פוגעני מבחינה גזענית או אתנית או מעורר התנגדות באופן אחר;

 לעקוב אחר , להטריד, לאיים על או להזיק לזולת; ב.



 

, או מתחת לגיל אחר 18אם אתה מבוגר, לבקש מידע אישי או אחר מקטין )כל אדם מתחת לגיל  ג.

שהחוק המקומי מגדיר כקטין( שאינו מוכר לך אישית, לרבות )אך מבלי לגרוע מכלליות האמור( כל 

, מיקוד, מספר טלפון, תמונה או שם של בית אחד מהבאים: שם מלא או שם משפחה, כתובת בית

 דתי, קבוצת אתלטיקה או חברים של הקטין; הספר, מקום מפגש

 להתחזות לאדם או לישות אחרים כלשהם; ד.

להיות מעורב בהפרה כלשהי של זכויות יוצרים או של קניין רוחני אחר, או לחשוף סוד מסחרי או  ה.

 גילוי;-יות, העסקה או אימידע סודי כלשהו באופן שמפר הסכם סוד

, או כל חלק מכותרת של דואר אלקטרוני או בפרסום של קבוצת דיון, או TCP/IPזיוף כותרת של  ו.

החדרה אחרת של מידע לכותרת שתוכננה להטעות נמענים לגבי המקור של תוכן כלשהו ששודר דרך 

 "(;התחזותהשירות )להלן "

שידור, אחסון או הפיכה לזמין באופן אחר של חומר כלשהו  טעינה, פרסום, שליחה בדואר אלקטרוני, ז.

אשר מכיל וירוסים, קוד, קבצים או תוכניות מחשב אחרים שתוכננו להזיק, להפריע או להגביל פעולה 

 תקינה של השירות )או כל חלק ממנו(, או של כל תוכנה או חומרה אחרת של מחשב;

גישה לשירות או כל אמצעי אוטומטי כלשהו, כגון הפרעה לשירות או שיבוש של השירות )לרבות  ח.

סקריפטים או סורקי אינטרנט(, או כל  שרת או רשת כלשהם המחוברים לשירות, מדיניות, דרישות 

או תקנות כלשהן של רשתות המחוברות לשירות )לרבות כל גישה, שימוש או ניטור של נתונים או של 

 מורשית(;-תעבורה לא

 ילות בלתי חוקית כלשהי. או עיסוק בפעילות כאמור; ו/אותכנון או עיסוק בפע ט.

איסוף ואחסון מידע אישי על משתמשים אחרים בשירות לשימוש הקשור למי מהפעילויות האסורות  י.

 שפורטו לעיל.

 הסרת תוכן

לא תישא באחריות כלשהי או בחבות לכל תוכן שסופק על ידי אחרים, ואינה  Pogoplugהנך מאשר כי 

שומרת לעצמה את הזכות לקבוע אם תוכן הולם  Pogoplugסנן מראש תוכן כלשהו. עם זאת, מחויבת ל

ללא  –ותואם לתנאים אלו, וייתכן שתסיר תוכן בכל עת שמפר את התנאים או מעורר התנגדות באופן אחר 

 הודעה מראש, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 גיבוי תוכן

רים שברשותך, כל מסמך, תמונה או תוכן אחר חשובים הנך אחראי לגבות למחשב שלך או למכשירים אח

אינה מתחייבת או אחראית לכך, שתוכן כלשהו  Pogoplugשאחסנת בשירות או שאתה ניגש אליהם דרכו. 

 שתאחסן בשירות או שתהיה לך גישה אליו דרכו, לא יספוג בשוגג נזק, שיבוש או אובדן.

 גישה לחשבון ולתוכן

רשאית לגשת, להשתמש, לשמור ו/או לחשוף את מידע הנמצא בחשבונך  Pogoplug-הנך מאשר ומסכים ש

לב שגישה, שימוש, חשיפה או שמירה -ואת תכניו אם תידרש לעשות זאת על פי דין, או אם תאמין בתום

כאמור הכרחיים באופן סביר כדי: )א( לציית להליך או לבקשה משפטיים; )ב( לאכוף את תנאים אלו, 

הפרה אפשרית שלהם; )ג( לאתר, למנוע או לספק מענה באופן אחר לסוגיות אבטחה,  לרבות חקירה של כל



 

, של Pogoplugלסוגיות הונאה או לסוגיות טכניות; או )ד( להגן על הזכויות, על הרכוש או על הבטיחות של 

 משתמשיו או של הציבור כנדרש או כמותר על פי חוק.

 הודעת זכויות יוצרים

הקניין הרוחני של אחרים, ומבקשים מהמשתמשים שלנו לנהוג באופן זהה. אם  אנו מכבדים את זכויות

אתה מאמין שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, אתה מתבקש למסור לנציג זכויות 

על כך  Pogoplug-את המידע הבא. שים לב לכך, שנוהל זה מיועד אך ורק לדיווח ל Pogoplugהיוצרים של 

 רה בזכויות היוצרים של חומר מוגן.שיש הפ

 חתימה אלקטרונית או פיזית של המורשה לפעול מטעם בעל העניין בזכויות היוצרים; א.

 תיאור העבודה מוגנת זכויות היוצרים, שלטענתך זכויות היוצרים שלה הופרו; ב.

רוע מכלליות תיאור המקום באתר של החומר, שלטענתך מפר זכויות יוצרים, לרבות )אך מבלי לג ג.

 האמור( הלינק אליו;

 כתובת המגורים, מספר הטלפון וכתובת דואר האלקטרוני שלך; ד.

לב שהשימוש באותם חומרים אינו מורשה על ידי בעל זכויות -הצהרה מטעמך שאתה מאמין בתום ה.

 היוצרים, נציגו או החוק;

י אתה בעל זכויות היוצרים או תצהיר שבה אתה מתחייב כי המידע המובא לעיל בהודעתך מדויק וכ ו.

 המורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים.

כדי להודיע על הפרת זכות יוצרים  Pogoplugיש ליצור קשר הן עם בזק והן  עם נציג זכויות היוצרים של 

 -בקשר עם השירות באופן הבא 

 דואר:

Copyright Agent 

Pogoplug Legal Department 

 480 Pacific Avenue  

 San Francisco, CA 94133  USA 

  582-6651 (866)1+  טלפון: 

 legal@pogoplug.comדוא"ל: 

 

 הפרות של התנאים

אם במהלך השימוש בשירות נתקלת בתוכן שלדעתך אינו הולם, או שאתה מאמין כי הוא מהווה הפרה של 

)צור קשר למוקדי שירות ומכירה(  www.bezeq.co.ilתנאים אלו, יש  לדווח על כך הן לבזק בכתובת 

 . support@pogoplug.comעל ידי שליחת דוא"ל לכתובת   Pogoplugוהן,לחברת 

 מידע על סימנים מסחריים

http://www.bezeq.co.il/


 

, סימני שירות, גרפיקה ולוגו אחרים Pogoplug, הלוגו וסימנים מסחריים של  "Pogoplugסימן המסחר " 

שנעשה בהם שימוש הקשור לשירות, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים  ,Pogoplugשל 

של החברה בארה"ב ו/או במדינות אחרות. שמות של צדדים שלישיים, סימני שירות, גרפיקה ולוגו אחרים, 

שנעשה בהם שימוש הקשור לשירות, עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם. לא ניתנה לך זכות או 

ישיון כלשהם באף אחד מהסימנים המסחריים הנזכרים לעיל, והנך מסכים כי לא תסיר, תטשטש או ר

תשנה אף הודעה על קניין )לרבות הודעות על סימנים מסחריים וזכויות יוצרים( העשויה להיות מוצמדת 

 לשירות או כלולה בו.

 



 

 תוכנה

 Pogoplugשל  PCתוכנת 

שנועדו לשימוש במחשבך האישי  Pogoplug Teamאו של  Pogoplug PCאם ברשותך עותק מורשה של 

,אז החברה מקנה לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, מוגבל, ללא  "(PCתוכנת )להלן "

זו כאמור על מחשב אחד הנמצא בבעלות או  PCזכות להעניק רישיון משנה, המאפשר לך להתקין תוכנת 

כאמור באופן בלעדי כחלק מהשירות ובהתאם לתנאים אלו. אם אתה  PCנת בפיקוח שלך, ולהשתמש בתוכ

כאמור לפני פקיעת תקופת  PC, ולא תרכוש רישיון לתוכנת PC-משתמש בגרסת ניסיון של תוכנת ה

 הניסיון, רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי.

 Pogoplug Companionתוכנת השירות 

 Pogoplugלמחשב אישי )להלן " Pogoplugהחינמית של  אם ברשותך עותק מורשה של תוכנת השירות

Companion)"  ,Pogoplug  מעניקה לך רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, מוגבל, ללא זכות

כאמור על כל המחשבים האישיים  Pogoplug Companionלהעניק רישיון משנה, המאפשר להתקין תוכנת 

רק  Pogoplug Companionת או בפיקוח שלך, ולהשתמש בתוכנה המשויכים לחשבונך והנמצאים בבעלו

 כחלק מהשירות ובהתאם לתנאים אלו.

  Pogoplugתוכנה ניידת של 

או כל    AddorddA   , dPhrde®  ,  dPad®   , BlackbeooyA כלשהי למכשיר נייד ) Pogoplugאם הורדת תוכנת 

מעניקה לך רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן  Pogoplug"(, ניידת תוכנה" להלןמכשיר נייד  אחר( )

להעברה, מוגבל, ללא זכות להעניק רישיון משנה, המאפשר להתקין תוכנה ניידת כאמור על מכשיר יחיד 

 בלבד שהתוכנה הניידת מיועדת לו, ולהשתמש בתוכנה הניידת רק כחלק מהשירות ובהתאם לתנאים אלו.

 Pogoplugתוכנת התקן של 

מעניקה לך רישיון אישי, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה,  Pogoplug  ,Pogoplugמרה כלשהו של אם רכשת חו

"( כפי תוכנת התקןמוגבל, ללא זכות להעניק רישיון משנה, המאפשר להשתמש בתוכנה כאמור )להלן "

 ת.רק כחלק מהשירות, בהתאם לתנאים אלו וכפי שמוטבע על ההתקן שרכש Pogoplugשסופקה לך על ידי 

 Pogoplugזכויות קנייניות של 

, או למעניקי הרישיונות שלה, בעלות זכות קניינית מלאה ובלעדית Pogoplug-הנך מאשר ומסכים של

או באופן הקשור לשירות, לרבות )אך מבלי לגרוע מכלליות  בשירות ובתוכנה שסופקה לך כחלק מהשירות

"( על כל זכויות הקניין הרוחני הקיימות התוכנה", תוכנה ניידת, ותוכנת התקן )להלן PCהאמור( תוכנת 

בין אם הן רשומות ובין אם לאו, ובכל מקום בעולם שבו הן עשויות להתקיים. הנך מסכים גם  –בה 

שהשירות )לרבות התוכנה, או כל חלק אחר ממנו( מכיל מידע קנייני וסודי, המוגן על ידי חוקי קניין רוחני 

 ועל ידי חוקים חלים אחרים.

 וד פתוחק

Pogoplug  כוללת מספר רכיבי קוד פתוח בתוכנה. הנך מסכים לציית לתנאי הרישיונות הרלוונטיים, כפי

 .http://pogoplug.com/opensourceמעת לעת בכתובת  Pogoplugשהם עשויים להתעדכן על ידי 

 מגבלות רישיון



 

גזרת, לבצע הנדסה לאחור,להדר אינך רשאי )ולא תתיר לאף אדם אחר( להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נ

לאחור, לפרוץ ,או לנסות באופן אחר לגלות את קוד המקור )אלא אם כן הדבר הותר במפורש או נדרש 

 בחוק(, למכור, להחכיר, להעניק רישיון משנה, להמחות, לשעבד או להעביר בדרך אחרת כל זכות בתוכנה.

 פיקוח על יצוא

, פרסום או טעינת נתונים, תוכנה או תוכן אחר דרך השירות, השימוש בשירות ובתוכנה, לרבות העברה

עשויים להיות כפופים לחוקי הייצוא והייבוא של ארצות הברית ושל מדינות אחרות. הנך מסכים לציית 

לכל החוקים והתקנות החלים העוסקים בייצוא ובייבוא. בפרט )מבלי לגרוע מכלליות האמור(, אין לייצא 

וכנה: )א( למדינה כלשהי המוחרמת על ידי ארה"ב, לרבות )אך מבלי לגרוע או לייצא מחדש את הת

מכלליות האמור( קובה, איראן, צפון קוריאה, סודאן או סוריה, או )ב( לאדם כלשהו המופיע ברשימת 

האזרחים שצוינו במיוחד על ידי משרד האוצר של ארה"ב או ברשימת האנשים או הישויות המנועים של 

ארה"ב. בשימושך בתוכנה או בשירות הנך מצהיר ומתחייב שאינך נמצא באף מדינה או  משרד המסחר של

 רשימה כאמור.

 עדכונים

, שייתכן שיורדו ויותקנו באופן Pogoplug-כחלק מהשירות ייתכן שתקבל מעת לעת עדכונים לתוכנה מ

בחה או שיפור של אוטומטי במכשיר המתאים שברשותך. עדכונים אלו עשויים לכלול תיקוני באגים, הש

עשויה להעביר אליך באופן  Pogoplug-תכונות או גרסאות חדשות לחלוטין של התוכנה. הנך מסכים לכך ש

 אוטומטי עדכונים כאמור כחלק מהשירות, ושתקבל ותתקין אותם כנדרש.

 סגירת חשבון 

Pogoplug ת מיידית את רשאית בכל עת, בנסיבות מסוימות וללא מתן הודעה מראש, לסגור או להשהו

החשבון שלך, או חלק ממנו, או את גישתך לשירות.לדוגמה, ייתכן שנסגור את חשבונך אם לא תציית 

לתנאים אלו, או אם תשתמש בשירות באופן העלול ליצור חבות משפטית עבורנו או העלול לשבש את 

י שיקול דעתה לפ Pogoplugהשימוש של אחרים בשירות. כל סגירה או השהיה כאמור תתבצע על ידי 

לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך, או כלפי צד ג', כתוצאה מסגירה  Pogoplugהבלעדי. 

 או השהייה כאמור של חשבונך או של גישה לשירות.

 

 השפעות הסגירה

לאחר סגירת חשבונך, תאבד כל גישה לשירות ולכל חלק הימנו, לרבות )אך מבלי לגרוע מכלליות האמור( 

 חשבון החבר שלך )וכל חשבון משנה תחתיו(.

 קישורים וחומרים של אחרים 

 קישורים

תוכן, רכיבים או מאפיינים מסוימים של השירות עשויים לכלול חומרים של אחרים או קישורים לאתרי 

אין כל בקרה על אתרים או על חומרים  Pogoplug-אינטרנט, למקורות או לתוכן אחר. כיוון שייתכן של

אינה אחראית לזמינות של אתרים או למקורות כאמור, אינה  Pogoplug-ר, הנך מאשר ומסכים שכאמו

לא תישא בחבות או באחריות בשום דרך לתוכן,  Pogoplugתומכת בהם ואינה ערבה לדיוק שלהם. כמו כן, 



 

רים לפרסום, למוצרים או לחומרים כלשהם הנמצאים באתרים או במקורות כאמור, או הזמינים דרך את

 או מקורות כאמור.

 כתבי ויתור

סמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות להחריג סוגים מסוימים של אחריות. לפיכך, ככל שהחרגות 

כאמור אסורות באופן ספציפי בדין החל, ייתכן כי חלק מההחרגות המפורטות להלן לא יחולו עליך. הנך 

וכנה הוא באחריותך הבלעדית ושהשירות מבין ומסכים באופן מפורש, שהשימוש שלך בשירות ובת

וחברות הבת שלה  Pogoplug(. as available( ולפי זמינותו )as isוהתוכנה מסופקים כפי שהם ללא אחריות )

מסירות במפורש כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, 

מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה.  לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה

השימוש בשירות הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל 

או מהשירות )בעל פה או  Pogoplug, דרך Pogoplug-תוצאה הנובעת מכך. אף עצה או מידע שקיבלת מ

 רש בתנאים אלו.בכתב(, לא תיצור אחריות כלשהי שלא צוינה במפו

 הגבלת אחריות

סמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות להחריג או להגביל אחריות לנזק מקרי או תוצאתי. לפיכך, ככל 

שהחרגות או מגבלות כאמור אסורות באופן ספציפי בדין החל, ייתכן כי חלק מההחרגות או מהמגבלות 

וחברות הבת שלה אינן  Pogoplug-ן מפורש שהמפורטות להלן לא יחולו עליך. הנך מבין ומסכים באופ

אחראיות כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי, כולל,ללא הגבלה, נזק בגין 

אובדן רווח, שם טוב, מוניטין שימוש, נתונים או נכסים בלתי מוחשיים אחרים עלות רכישה של מוצרים או 

מוחשיים אחרים, אף אם קיבלנו הודעה על אפשרות התרחשותם של  שירותים חלופיים או הפסדים לא

 נזקים כאמור הנובעים מהשימוש שלך בשירות או בתוכנה.

 שונות

 הודעות

תשלח לך הודעות הנוגעות לשירות, לרבות שינויים בתנאים הללו בדואר אלקטרוני  Pogoplug-ייתכן ש

קטרונית חלופית אם נמסרה(, בדואר רגיל או על או לכתובת דואר אל Pogoplug-)לכתובת הדוא"ל שלך ב

 ידי פרסום באתר האינטרנט או בשירות. 

 הדין החל 

יהיו כפופים לחוקים של מדינת קליפורניה, למעט  Pogoplugוהקשר בינך לבין  Pogoplugתנאי השימוש של 

כר טובין. הנך תחולה של אמנת האומות המיוחדות בדבר חוזים למ-הוראות ברירת הדין שלה ולמעט אי

מסכים לסמכות ולמקום השיפוט הבלעדיים של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, לפתרון כל 

 .Pogoplugמחלוקת או תביעה הנובעת מתנאי השימוש של 

 אחר

, מהווים הסכם מלא Pogoplugהתנאים אלו, בנוסף לתנאי השימוש בשירות, כמו גם מדיניות הפרטיות של 

ביחס לשירות, מסדירים את השימוש שלך בשירות ומחליפים באופן מלא כל  Pogoplug-לוממצה בינך 

הנוגע לשירות. אם יקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או אינו ניתן  Pogoplug-הסכם קודם בינך ל

לאכיפה, אזי חלק זה יפורש באופן המתיישב עם הדין החל כך שישקף בקירוב רב ככל האפשר את 



 

אף ויתור של תיהם המקוריות של הצדדים, והחלקים הנותרים ייוותרו במלוא התוקף והתחולה. כוונו

החברה על תנאי כלשהו מתנאים אלא לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כאמור או על תנאי אחר 

מסכים . הנך עמידה על זכות או הוראה כלשהי בתנאים אלה לא תהווה ויתור על תנאי כאמור-כלשהו, ואי

כי, למעט אם צוין במפורש אחרת בתנאים אלה, לא יהיו מוטבי צד ג' של תנאים אלה. במקרה של 

 Pogoplugלבין תנאי השימוש של בזק, תנאי השימוש של  Pogoplugהתאמה בין תנאי השימוש של -אי

בשפה התאמה בין הגרסה -יגברו. תרגום זה לעברית של התנאים נמסר לך כשירות, ובמקרה של אי

לבין גרסה זו )או כל תרגום אחר שאינו בשפה האנגלית(, הגרסה בשפה האנגלית תגבר. הנך  האנגלית

מסכים כי יש להגיש כל תביעה או עילה לתביעה הנובעת מתנאים אלו או הקשורה להם או מהשימוש 

 .( לאחר שהתעוררה1בשירות, תוך שנה אחת )
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