
   

 

  תאי שימוש באתר

  כללי . 1

") אשר מוהל ומופעל על ידי האתר(להלן: " /http://ashtrom4rent.co.ilברוכים הבאים לאתר האיטרט  . 1.1

   .")אחו" או "החברה(להלן: "אשטרום טכולוגיות בע"מ מקבוצת אשטרום 

מדייות ") ולתאי השימושהשימוש באתר כפוף להוראות ולתאים המופיעים במסמך זה (להלן: "   . 1.2

"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עיין שבין מדייות הפרטיותהפרטיות של האתר (להלן: "

") לבין החברה (תאי שימוש ומדייות הגת הפרטיות המשתמשים" או "המשתמשהמשתמשים (להלן: "

י תחילת ") . על המשתמש לקרוא הוראות תאי שימוש בעיון מלא לפתאי השימושיכוו להלן ביחד: "

  השימוש באתר. 

שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתאי השימוש, וכן כי קרא את תאי השימוש  . 1.3

בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש איו מסכים 

  לאמור בתאי השימוש, עליו להימע מביצוע כל שימוש באתר.

השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי וחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם  תאי   . 1.4

  ללשון קבה.

  שים ומעלה) ואיו מיועד לקטיים.  18האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים (   . 1.5

  כותרות הסעיפים יתו לצורכי וחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשות מסמך זה.   . 1.6

  דע המוצג באתרהתכים והמי . 2

") הוא מידע כללי ואיפורמטיבי בלבד על בסיס  המידעהתכים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד: "   . 2.1

"AS-ISו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה לרכישיחידות או מוצרים  שלשכירות ה או " והוא אי

היו באחריותו המלאה של בפרויקט. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר 

המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל זק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות 

  המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. 

תכן החברה עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ואולם יתכן שהמידע איו שלם וי   . 2.2

אחרות במידע. מובהר כי החברה איה אחראית לאי דיוקים ולטעויות טעויות שפלו טעויות טכיות וכן 

  שפלו במידע ובקשר עימו. 

תוכיות של פרויקטים למגורים, יחידות הדיור בפרויקטים, מפרטים, תמוות היחידות והפרויקטים    . 2.3

") מוצגות באתר לצרכי התוכיות(להלן ביחד: " , יחידות הדיור המוצגות באתר ,והדמיות של הפרוייקטים

המחשה והדגמה בלבד והן אין זהות בהכרח לתוכיות המחייבות את החברה ולפיכך המשתמש איו יכול 

להסתמך על התוכיות. למען הסר ספק, מובהר כי רק התוכיות המצורפות להסכם שחתם בין המשתמש 

 לבין החברה מחייבות את החברה. 

  

  

  



   

 

") מוצגות באתר לצרכי המחשה המוצריםמוות של אביזרים, רהיטים, מוצרים ועוד (להלן ביחד: "ת   . 2.4

דות הדיור בפרוייקטים. מובהר כי רק המפרט אשר יוהדגמה בלבד והמוצרים אים חלק מהפרוייקטים ויח

  מצורף כספח להסכם בין המשתמש לבין החברה יחייב את החברה. 

אמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של במקרה של סתירה או אי הת   . 2.5

 החברה המצויים במשרדי החברה, יגבר המידע הרשמי של החברה. 

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר בוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתאי השימוש,  . 2.6

  אמור בהסכם וספחיו., יגבר החתם בין המשתמש לחברהיההסכם וספחיו אשר ילבין 

  השימוש באתר . 3

  המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין והוראות תאי השימוש.   . 3.1

לחברה ולאתר ובין היתר לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע  לכל זקהמשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו    . 3.2

משים כי לא יבצעו את זקים לחברה לרבות אך לא רק מתחייבים המשתלפעולות אשר עשויות לגרום 

  הפעולות הבאות:

מורשית ו/או - להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי . 3.2.1

  אסורה; 

להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאין פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של  . 3.2.2

  החברה בכתב ומראש; 

סימים המצייים זכויות קיייות של להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות ו . 3.2.3

 TM©, החברה או ותי הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקיייות המופיעות בהם (כגון 

  ®);או 

להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות  . 3.2.4

, עכביש, זחלן, כל יישום משתמשים, בין אם באופן ידי או באמצעות שימוש בכל רובוט

חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידיים או אוטומטיים אחרים על 

  מת להיכס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; 

  לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסות את האתר,  . 3.2.5

  להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;  . 3.2.6

  לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;   . 3.2.7

 על מת למוע או להגביל את הגישה לאתר;  תמשתמש החברהלעקוף את האמצעים בהם  . 3.2.8

  

  

  

  

  



   

 

להעתיק, לתקן, לשות, להתאים, למסור, להגיש, לתרגם, להפות, לבצע הדסה חוזרת,  . 3.2.9

קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, - להמיר קוד ביארי לקוד פתוח, לעשות דה

או להציג לציבור, ליצור יצירות גזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משה, לעשות כל שימוש 

של כל  –מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכה אחרת 

  חי של החברה;חומר הכפוף לזכויות קיייות של החברה, לרבות קיין רו

  למכור, לתת רישיון, או לצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;  . 3.2.10

 להפר את תאי השימוש וכל חלק מהם.   . 3.2.11

  קיין רוחי . 4

האתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב    . 4.1

) וכן עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמוות וסימי המסחר בה (להלן: logoהגרפי, סימי לוגו (

- "הקיין הרוחי"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם מוגים על

  ידי החקיקה הלאומית והבילאומית הרלווטית. 

(ובכלל זה העתקה, תיקון, שיוי, שעתוק, אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש    . 4.2

שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא) בקיין הרוחי או חלקו ללא ההסכמה 

  מראש בכתב מהחברה. 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות קיין רוחי ובין היתר    . 4.3

  ות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.סימי מסחר, תמו

  היעדר אחריות  . 5

החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל זק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או    . 5.1

  מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר.

ו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי השימוש באתר היא באחריות   . 5.2

מטעמה, מכל זק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא 

  בקשר עם האתר.

החברה משקיעה מאמצים על מת להבטיח את התחזוקה והזמיות של האתר, אולם המדובר בשירות בעל    . 5.3

כי, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשויה להיות אופי ט

מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמי, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אים 

  בשליטת החברה. 

רעות ו/או התקלות תתוקה, או החברה איה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעות ו/או תקלות, או כי הפ   . 5.4

 כי האתר יהא קיים מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

  

  

  

  



   

 

") מבלי שהחברה ומי מטעמה ותים מצג כלשהו, במפורש או AS ISהשימוש באתר היו "כפי שהוא" ("   . 5.5

שתמש, במשתמע, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האתר והמידע, לרבות בדבר התאמתם לצורכי המ

כוותם, שלמותם וכל מצג וסף אחר. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר, 

לרבות כל סיכון, זק והוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי 

ו חלקם, מוטלת על מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, בקשר עם השימוש באתר, כולם א

  המשתמש בלבד. 

החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל זק, הפסד, הוצאות    . 5.6

ותשלומים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה 

 מהשימוש באתר.

ת כל מי מטעמה מפי כל זק, אובדן, חבות, תביעה המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה וא   . 5.7

או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה, על ידי 

המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תאי מתאי 

  השימוש.

  קישורים לאתרים  . 6

, איה קישורים או בארים לאתרים אחרים, אשר החברה איה מפקחת עליהם- קישורים, היפר האתר יכול שיציע

ו/או דפי האחרים לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם השימוש באתר בודקת אותם והיא 

  איטרט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. 

  הדין החל וסמכות השיפוט  . 7

רטים בתאי השימוש, וכן כל שיוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי התאים וההוראות המפו

חוקי מדית ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת, דרישה 

  יפו.  –ט בתל אביב ותביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפ

  שיויים ועדכוים . 8

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשות את תאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או 

התראה על כך. תאי שימוש עדכיים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר 

  משתמש לתאים המעודכים לרבות לשיויים.  לאחר עדכון התאים יהווה הסכמה של ה

  שוות . 9

ככל שהוראה מהוראות תאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או    . 9.1

יתר בלתי תקפה, למרות כוות הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תאי שימוש אלה ו/או את 

  על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור. חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה

  אין בתאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.    . 9.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את האתר, להוסיף או להסיר תכים וכן להשעות או להפסיק את    . 9.3

  פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

 תמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תאי שימוש אלו לאחר. אין המש   . 9.4

  



   

 

  צור קשר . 10
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