
  Intellinet    -   שימוש תנאי/ האתר תקנון   

  
1.  Intellinet אינטרנט שירותי הספקת לצורך המופעלת, אינטרנטית פלטפורמה הינה .  

   השימוש לתנאי הסכמה  .2
 מהווה, בו המוצעים המוצרים/השירותים רכישת או/ו האתר בשירותי שימוש או/ו לאתר כניסתך
 בכניסתך.  זה במסמך המפורטים, האתר תקנון/השימוש לתנאי מצדך גמורה הסכמה ומבטאת
, הרי, בו המוצעים המוצרים/השירותים רכישת או/ו האתר בשירותי שימוש או/ו לאתר

 הינך, תום עד אותם מבין הינך, השימוש תנאי את קראת כי, מצהיר הנך, אלו שבפעולותיך
  . האמורים התנאים פי על לפעול הסכמתך את נותן והינך אותם מקבל

, מותנים – עת בכל– בו המוצגים המוצרים או/ו השירותים רכישת/ האתר בשירותי השימוש
 התנאים לכל הסכמתו ונתן, השימוש תנאי כל את קרא המשתמש, פיה על, יסודית בתניה

 זה בתקנון האמור כי, יובהר. זה לתקנון מחוץ המופיע אחר תנאי ולכל, זה בתקנון המופיעים
 הסכם מהווה זה שתקנון, הרי, ספק הסר למען. Intellinet של מטעמה אחר פרסום כל על גובר

  .039044896 פ.ע./ז.ת נושא שאול חגי מר,  intellinet של מפעילה לבין הלקוח בין

 של שירותיה/מוצריה את הרוכשים, כן על אשר. פטור עוסק הינו intellinet של מפעילה  .3

Intellinet בעת כסכומם שירותים/ המוצרים מחירי את כאמור מוצרים/ השירותים בגין ישלמו 

 כולל אינו וזה הואיל, הרכישה מסכום חלק על להתקזז יכולת כל ללא, as is,  הרכישה ביצוע

 בגין מס חשבונית ימסור לא intellinet  של מפעילה: ספק הסר למען. מ"המע רכיב את בתוכו

  . כלשהיא רכישה
, Intellinet של באתרה מופיעים, השונים השירותים בגין, הלקוח יישא בהם המחירים  .4

, הרלוונטי השירות רכישת בעת, באתר המופיע בתשלום יישא הלקוח. לעת מעת ומתעדכנים
  . Intellinet מצד מפורשת אחרת הודעה באה אם אלא

  Intellinet י"ע המוצעים המוצרים/ השירותים  .5

  
Intellinet הבאים שירותיה את לקוח ולכל לאתרה לגולשים מציעה :  

 האחסון שרת גבי על. אתרים אחסון של שירות, לך מציעהIntellinet–אתרים אחסון  .5.1

, לו המתאים הנפח את לבחירתו ובהתאם, הלקוח של לצרכיו בהתאם הינו האחסון נפח. שלה
  . לעת מעת, השונים בפרסומיה, Intellinet  של הצעותיה מתוך

 סוגים משני, אלקטרוני דואר שירותי לך מציעהIntellinet–אלקטרוני דואר חבילות  .5.2

  :הם ואלו
 לאחר.Intellinet של האחסון שרת גבי על - pop3/imap מסוג אלקטרוני דואר תיבות  .5.2.1

 אחרת הוגדר אם אלא, האחסון שרת על נותרים המיילים, הלקוח במחשב קבלה/ שליחה ביצוע
  . הלקוח של) outlook Microsoft דוגמת( email client -ה בתוכנת

  . Hosted Exchange מסוג חכמות  אלקטרוני דואר תיבות  .5.2.2

, אתרים אחסון או/  ו האלקטרוני הדואר משירותי להנות מנת שעל, הרי, ספק כל הסר למען
– מ אף לרכוש ניתן domain -ה את). מתחם שם(   domain ברשותו להחזיק נדרש הלקוח

intellinet  

 ששירותי, הרי, ספק הסר למען. Domain Registration– מתחם שמות רישום  .5.3

 כפי, הישראלי האינטרנט איגוד של המתחם שמות רישום לכללי כפופים, מתחם שמות רישום
-http://www.isoc.org.il/domain_heb/il: הבאה בכתובת לפעם מפעם מתעדכנים שאלה

domain-rules.html.(ל מקרה בשום, כי, ללקוח שידוע, הרי, כן כמו-intellinet אחריות כל אין ,

 או/ו לגביזהותו, אחריות כלintellinet– ל אין, זה בכלל. הלקוח י"ע הדומיין לבחירת הקשור בכל

 כי ומוסכם ללקוח ידוע. שלישיים צדדים של לדומיינים הלקוח י"ע הנבחר הדומיין של דימיונו
 מטעם המוסמכים דומיינים רשמי באמצעות נעשת הלקוח עבור אינטלינט בידי דומיין רכישת
 דומיין חידוש/  רכישה בגין כספי החזר לקבל ניתן לא שלב ובשום הישראלי האינטרנט איגוד
  .אלו לגורמים הועבר הרכישה בגין שהתשלום לאחר

  : הבאות להסתייגויות בכפוף גיבוי שירותי מציעה אינטלינט– הלקוח לאתר גיבויים  .5.4
  . האחסון במערכת שלו הלקוח חשבון דרך יזומים גיבויים לבצע מתחייב הלקוח  .5.4.1
 י"ע המוצעים, שונים זמן פרקי בגין, גיבויים לשחזר מעוניין והלקוח במידה  .5.4.2

Intellinet,ש הרי- Intellinet אותה, השחזור אפשרות לזמינות בהתאם, שחזור שירותי מציעה 

  .Intellinet של שרתה על, עת



 בכל, כלשהם גיבויים למכירת מתחייבת intellinetשאין, ספק כל הסר למען, יובהר  .5.4.3

 של בארכיונה הגיבוי של להימצאותו כפופה, אחר או כזה גיבוי שרכישת אלא, נתון זמן
intellinet ,עת אותה באתר החומר זמינות פ"ע .  

 או/ו בכלל השונים לקוחותיה אתרי לגיבויי מתחייבת לא, Intellinet, ספק הסר למען  .5.4.4

. כאמור לגיבוי חיוב כל intellinet אצל ליצור בכדי, זה בתקנון באמור אין. מסויימת תקופה לגבי

 של האלקטרוני הדואר לתיבות או/ו לקוחותיה לאתרי גיבויים מבצעת Intellinet  -ש ככל

  . לקוחותיה של השונים לצרכיהם ולא בלבד עבורה כן עושה שהיא, הרי, לקוחותיה
 והחובות הזכויות שמערך, הרי, אלו לשירותים הקשור בכל– אתרים בניית שירותי  .5.5
 עם יחד. intellinet לבין הלקוח בין, נפרד פרטני בהסכם יעוגן, הלקוח לבין intellinet בין

 או/ו שהתקשר הפוטנציאלי הלקוח או/ו הלקוח על אף תחולנה זה תקנון שהוראות, הרי, האמור
 סותרות לא זה תקנון שהוראות ככל, אתרים בניית שירותי למתן בהסכם intellinet עם יתקשר

  . לעיל כאמור הפרטני ההסכם הוראות את
  
  –Intellinet של שירותיה בגין הלקוח תשלום  .6

 יסודי תנאי הינו")התשלום:"להלן(, Intellinet י"ע המוצע פי על, הלקוח תשלום  .6.1

 ובכל עת בכל ידה על המוצע פ"ע או/ו זה תקנונה פ"עIntellinet של שירותיה קבלת לצורך

 התשלום ביצוע אי. Intellinet של שירותיה קבלת לצורך יסודי תנאי הינו התשלום ביצוע. מקום

 כל תעמודIntellinet-ול, זה תקנון הוראות של יסודית הפרת יהווה, ובקפדנות ובמלואו במועדו

 לזכויותיה בנוסף מוקדמת הודעה כל ללא, ללקוח שירותיה את להפסיק או/ו להשעות זכות
 שהלקוח, הרי, לעיל כאמור, הלקוח השעית תבטל Intellinet-ש במקרה. דין כל פ"ע הנוספות

 שיהיו כפי, עבודה לשעת, טיפול בדמי וכן, ההשעיה מביטול הנובעות העלויות כל בגין יחויב
  . Intellinet י"ע עת אותה נהוגים

 לכמות מעבר, Intellinet של בשירותיה שימוש יעשה והלקוח במקרה כי, יובהר  .6.2

 שימוש:"להלן)(cpu, פס רוחב, ל"דוא תיבות נפח, אחסון בנפח שימוש( רכש אשר השירות

 אצל עת אותה לנהוג בהתאם, שילם אותו לתשלום מעבר נוסף בתשלום הלקוח יחוייב,")יתר
Intellinet ,של לזכותה בנוסף Intellinet או/ו נזק כל בגין, נוסף תשלום כל לתבוע או/ו לדרוש 

  . הלקוח י"ע יתר שימוש עקב, Intellinet - ל שנגרמו הוצאה

, הרי, ספק הסר למען.  intellinetשל באתרה מפורסם–אינטלינט של שירותיה מתן משך  .7

 שלא ככל, כן על אשר. יסודי תנאי הינו intellinet של משירותיה שירות ניתן שבגינו הזמן משך

  החידוש תנאי לכל בכפוף, מוגדר בזמן, ללקוח הניתן אחר או כזה שירות יחודש
  –Intellinet של בשירותיה המשתמש של חיוביו  .8

 שבכל, מתחייב, עת ובכל זמן בכל, Intellinet של משירותיה איזה הרוכש לקוח כל  .8.1

, הרי, Intellinet  של בשירותיה שימוש ואגבIntellinet של בשירותיה שימוש עושה הוא בו, זמן

 את נוגד או/ו חוקי שאינו מעשה כל - במחדל או/ו במעשה– לבצע יאפשר או/ו יבצע לא שהוא
  -ש, הרי, זה סעיף פי על חיוביו יפר שהלקוח ככל.  מוסרי בלתי או/ו הציבור תקנת

Intellinetדין כל פ"ע לה המוקנה סעד לכל בנוסף, שירותיה מכל לאלתר לנתקו רשאית תהיה 

' וכד ספאם, וירוסים החדרת לרבות" חוקי שאינו מעשה ביצוע" זה בסעיף. נוהג או/ו הסכם או/ו
  . רק לא אך

. שלו המידע על הגנה לצורך, רלוונטי הגנה אמצעי בכל לנקוט מתחייב הלקוח  .8.2
 ומוצפן מאובטח, מוגן במקום השונים לשירותים הגישה פרטי את לשמור מתחייב הלקוח
 הגישה פרטי את להעביר לא ובנוסף אלו לנתונים גישה למנוע מנת על שביכולתו כל ולעשות
 לעשות עשויים אשר גישה מורשי או/ו מוסמכים שאינם ייםשליש לגורמים מהשירותים לאילו
 לא לדוגמא -  זה תקנון פי על שהוגדרו כפי נרכשו לשמו לצורך שלא בשירותים שימוש

 להפר עלולים אשר קבצים/תמונות/סרטים לאחסן או/ו גיבויים כשרת אתר באחסון להשתמש
  .שנרכש אתר באחסון בלבד סטנדרטי אינטרנט אתר לאחסן אלא' וכו יוצרים זכויות

  – הלקוח של  והמידע התכנים  .9
 שרתה על העלה כך ואגב,  Intellinet של משירותיה בשירות שימוש הלקוח עשה  .9.1

 של הבלעדי קניינו הינם כאמור והתכנים שהמידע, הרי, סוג מכל ותכנים מידעIntellinet של

 ניתנה, כי, משמעם, זה בתקנון המפורטים השימוש לתנאי הלקוח של הסכמתו אולם. הלקוח
 או/ו מידע בכל שימוש לעשות רשאית, Intellinet,פיה על, הלקוח של חוזרת הבלתי הסכמתו

 לקוחות כלפי או/ו הלקוח כלפי חיוביה קיום לצורך והכל, שרתה גבי על הלקוח העלה אשר תוכן
 של הבלעדי דעתו שיקול לפי נחוצה שתהיה אחרת פעולה כל לצורך או/ו' ג צד כלפי או/ו אחרים
  . שיפוטי צו או/ו דין כל פי על או/ו Intellinetשל מפעילה



 הוא הלקוח. הלקוח של והמוחלטת המלאה באחריותו הינו הלקוח של נתון, מידע כל  .9.2
 למען. שלו המידע ואמינות, שלו המידע תקינות, שלו המידע שלמות על אחראי - בלבד והוא–

 מן יוצא וכפועל, כן כמו. שלו למידע גיבויים לעריכת אף אחראי שהלקוח, הרי, ספק הסר
 או/ו הלקוח של המידע לגיבוי, אחריות בכל, אחראים מפעילה או/ו Intellinet שאין, הרי, האמור

 מקום בכל או/ו שרתיה על המידע להימצאות או/ו המידע של לתקינותו לא או/ו המידע לשלמות
  . אחר
 או/ו Intellinet - מ גיבוי שירותי הזמין הלקוח אם בין, לקוח ביחסלכל כי, יובהר  .9.3

 בפני או/ו הלקוח בפני אחראים, מפעילה או/וIntellinet שאין, הרי, לאו אם אחריםובין שירותים

 או/ו גיבויו או/ו אבטחתו או/ו שלמותו או/ו תקינותו, הלקוח מידע של הימצאותו אחרל' ג צד כל
 בין, למידע נזק, מידע אובדן כל בגין אחראים, מפעילה או/וIntellinet אין, כן על אשר. הגנתו

  . עקיף ובין ישיר
 מתן במסגרת המועברים לנתונים אף אחראים מפעילה או/ו Intellinet אין, זה בכלל  .9.4

  ).  ' ג צד של בנתונים מדובר אם ובין הלקוח בנתוני מדובר אם בין( השירותים
 של נזק בכל לשאת תידרש או/ו תתבעIntellinet ש ככל –Intellinet - ל שיפוי זכות  .10

 שהלקוח, הרי, הלקוח של מחדל או מעשה בשל -  לישראל מחוץ ובין בישראל בין–כלשהו' ג צד
, משפטיות והוצאות ד"עו ט"שכ לרבותIntellinetל שנגרם נזק כל בגין מלא בשיפוי חייב יהיה

  . נוהג או/ו הסכם או/ו דין כל או/ו זה תקנון פ"ע  Intellinet ל המוקנה אחר סעד כל ולרבות

    - אחריות הגבלת  .11
 ביחס שהוא מצג כל וללא –as is– שהם כפי מוענקים Intellinet של שירותיה כל  .11.1

  .אחר או כזה מסוג שימוש לצורך או/ו הלקוח לצרכי להתאמתם או/ו לטיבם
 או/ו להפסקות נתונים להיות עלולים, טיבם מעצם, Intellinet שמספקת השירותים  .11.2

 או זמניות כאמור הפסקות או/ו תקלות או/ו הפרעות לרבות,  טכניות תקלות או/ו הפרעות
 תעבורה לעומסי כפופיםIntellinet  שמספקת השירותים, כן כמו") . ההפרעות:"להלן( קבועות

 בהסכמתו"). תעבורה עומסי:"להלן( המקומית האינטנרט וברשת העולמית האינטרנט ברשת
 כל לו תהיה  שלא, לכך חוזרת הבלתי הסכמתו את הלקוח נותן, זה באתר השימוש לתנאי
 כאמור התעבורה ועומסי ההפרעות עקב Intellinet– מ תביעה כל או/ו דרישה כל או/ו טענה

  . לעיל
 הבלעדית באחריותו הינו Intellinet של שרתיה על הלקוח שהעלה מידע/ תוכן כל  .11.3

 מידע או/ו נתון כל ואמינות שלמות על האחראי הבלעדי הגורם הוא הלקוח. הלקוח של והמלאה
 בחומרים לפגיעה אחראית אינה Intellinet-ו,  Intellinet של שרתה על שהעלה תוכן או/ו

  . מקרה בכל,  באובדנם או/ו כאמור
  –רוחני קניין  .12

 פרטי, לרבות, Intellinet של מפעילה ושל,Intellinet של הרוחני הקניין זכויות כל  .12.1

 של המקור קוד, האתר שם, האתר כתובת, נתונים בסיסי, תמונות, החברה מוצרי/שירותי
 הפרטי וקניינם, הפרטי רכושם הינם והפעלתו האתר לתפעול הרלוונטי אחר פרט כל וכן, האתר

 למפעילה או/ו Intellinet - ל שהעניק, כלשהו' ג צד של או/ו מפעילה ושל Intellinet של והבלעדי

  .בהם שימוש רישיון Intellinet של

 או בשלמות פרט/ מידע כל לשווק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, להעתיק אין  .12.2
 רשימת, טקסטים, תמונות לרבות נתוניה ובסיס  Intellinet  של שרתה, האתר מן בחלקים

, לעיל כאמור פרט/ במידע, כלשהו פרטי שימוש אך כי, יובהר. 'וכו' וכו מסחר סימני, שירותים
  . אסור הינו
 בכל הלקוח עם ההתקשרות את לבטל רשאית תהא Intellinet– התקשרות ביטול  .13

 ביצוע טרם ימים 18 תוך, ללקוח כך על הודעה שמסרה ובלבד, נימוק במתן צורך וללא, עת
 בכל הלקוח עם ההתקשרות את לבטל רשאית תהיה Intellinet, באמור לפגוע מבלי. הניתוק

 זה תקנון הוראות הפר או/ו דין כל הוראות הפר והלקוח במידה, מוקדמת הודעה ללא אף, עת
 בשירותי שימוש אגב הלב תום חובת את הפר או/ו לו המסופקים השירותים בגין שילם לא או/ו

  . סיבה מכל נפסקה העסקית פעילותו או/ו האתר
  –פרסום  .14

 כל או" באנרים" לרבות באתרה פרסומי תוכן לכל אחראית אינה האתר הנהלת  .14.1
  . בלבד המפרסמים על היא, לכך האחריות. אחר חומר
 במוצרים מפעילה או/ו Intellinet של מטעמה דעה חיווי מהווה, אינה, באתר פרסום  .14.2

  .באתר לעת מעת המפורסמים בשירותים או/ו
  



  י"ע אחריות לקיחת מהווים אינם, Intellinet של באתרה קישורים"/ לינקים"  .14.3

Intellinet לרבות, מישור בכל, אלה אתרים של לטיבם קשור אשר בכל, מפעילה או/ו 

  . האתרים של מהימנותם
 תנאי קבלתם אגב, מאשרים הפוטנציאליים לקוחותיה או/ו Intellinet של לקוחותיה  .14.4

  . לעת מעת, פרסומי תוכן ל"דוא באמצעות אליהם לשלוח יהיה ניתן, כי, זה תקנון
  –סליקה  .15

 Tranzilaחברת של הסליקה מערכת באמצעות יעשה Intellinetהתשלוםל  .15.1

Pose.של השימוש תנאי את שקרא מאשר הלקוח Tranzila בכתובת 

http://www.tranzila.com/באינטרנט- סליקה ./Intellinet האשראי כרטיסי פרטי כי, מדגישה 

 י"ע כאמור התשלום ביצוע עקב, Intellinet של במערכותיה כלל נשמרים אינם הלקוחות של

  . Tranzila Pose  של סליקה מערכת

 בסעיף לאמור ובנוסף, מקוונת בסביבה בתשלום הוא והמדובר הואיל כי, מובהר  .15.2
 חוקית בלתי פעילות מפני וחסינות מלא בטחון להבטיח יכולה, Intellinet שאין, הרי, הקודם

  .  למערכותיה שתחדור
   שונות  .16
 צורך ללא, עת בכל' ג צד לכל להעברה ניתנות זה תקנון פ"ע Intellinet של זכויותיה  .17

 י"ע רשות במתן אלא, להעברה ניתנות ואינן אישיות הינן הלקוח זכויות. הלקוח באישור
Intellinet .  

 דואר או/ו פקסימיליה או/ו אלקטרוני דואר באמצעות ללקוח תשלח אשר, הודעה כל  .18
  . מסירתה ממועד ימים 3-מ יאוחר לא ליעדה נמסרה כאילו תחשב

 או/ו Intellinet לבין הלקוח בין המתעורר עניין בכל הבלעדית השיפוט סמכות  .19

  .בלבד, חיפה במחוז המשפט לבתי מוקנית מפעילה
, ממנו לגרוע או/ו עליו להוסיף או/ו זה תקנון לשנות רשאית Intellinet כי, יובהר   .20

 כפי, התקנון נוסח הוא, הרלוונטי התקנון נוסח. מראש הודעה מתן ללא, זמן ובכל עת בכל
  .  התקנון פ"ע הצדדים וזכויות בחובות דנים בה בעת, שהוא

  .דבלב השחמהל רתאב תונומתה לכ  .21
 יאנתל סנכהל דיחיה יארחאה ונה חוקלהו תעל תעמ םינכדעתמ שומישה יאנת  .22
 רשא םייוניש תודוא תוחוקל ןכדעל תיארחא הניא טנילטניא .םייונישב ןכדעתהלו שומישה
 .שומישה יאנתב םיעצבתמ

 

  

 

 


