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  לזיהוי ביומטרי אינטרנטי מערכת  - 013NetvisionTime - שירותתנאי 

 הגדרות .1

 , 15מרחוב המלאכה , 512244302. פ.ח, מ"� בע'נטוויז 013חברת  -" �'נטוויז 013"או /ו" החברה"או /ו" המפי�" .1.1

 .ראש העי�, פארק אפק

החברה הישראלית , "בזק"י "המסופקת ע ADSLתשתית גישה לאינטרנט מסוג  - " תשתית הגישה לאינטרנט" .1.2
י הוט טלקו$ שותפות מוגבלת או כל "המסופקת ע cable modem  מ או תשתית גישה לאינטרנט מסוג"לתקשורת בע

 .פס אחר-ספק תשתית גישה רחבת

בהסכ$  כמפורט, �'נטוויז 013תנאי$ כלליי$ לקבלת שירותי תקשורת בינלאומיי$ ושירותי אינטרנט של –" הסכ� המנוי" .1.3
  �www.013netvision.net.il שכתובתו 'נטוויז 013המתפרס$ באתר האינטרנט  של 

1.4. "� .ימי חג וימי שבתו�, למעט ערבי חג, בכל שבוע' עד ה' ימי$ א  –" יו� עסקי

המערכת מאפשרת . USBשב באמצעות כבל טביעת אצבע המחובר למח "קורא"מוצר אשר  -"המוצר"או " המערכת" .1.5
 .הפקת דוחות וכ�, רישו$ כניסת ויציאת עובדי$

  .כל עוד ההתקשרות בתוק), תשלו$ חודשי לחבילת הרשיונותבמסגרת , תמיכה ותחזוקה למערכת –" השירות"  .1.6
כאמור בהסכ$ תהא משמעות$ , ככל שלא הוגדרו בסעי) זה או במקו$ אחר בהזמנה, הגדרות נוספות בהזמנת השירות .1.7

 . המנוי

 תחילת ההתקשרות .2

הלקוח את פרטי הזיהוי שלו ואת אמצעי התשלו$  ימסורבמסגרתו , מותנית ברישו$ הלקוח תחילת אספקת השירותי$ .2.1
 . לחיובו בעד השירותי$

 �'נטוויז 013-ובקבלת האישורי$ הנדרשי$ ב זוהזמנה על הלקוח  בחתימתתחילת תוקפה של הזמנת שירות זו מותנית  .2.2
� במועד הזמנת השירות עלול 'נטוויז 013-קיומו של חוב ל. לרבות אישור בקרת אשראי, לצור* חיבור הלקוח לשירות

 .לעכב את ביצועה

ימי עסקי$  14-תתבצע בתו* כו, י המפי+"תתאפשר כנגד תוספת תשלו$ שייקבע ע המזמי�באתר  המערכתהתקנת  .2.3
התקנה במועד מאוחר יותר או א$ נדחתה ההתקנה בשל סיבה  �המזמיאלא א$ כ� ביקש , חתומה המיו$ קבלת הזמנ

 .� שליטה עליה'נטוויז 013-אשר אי� ל

 .ללא התקנה מטע$ המפי+, בתוספת תשלו$ בגי� דמי משלוח, בל את המוצר בדוארהמזמי� רשאי לבקש לק .2.4

בכל מקרה  . $ מביניה$המוקד, או עד מועד ההתקנה יו$ מיו$ קבלת המוצרי$ 14מזמי� רשאי לבטל הזמנה זו בתו*  .2.5
מהמחיר הכולל  10%יבטל המזמי� את ההזמנה בתו* המועד האמור שלא עקב פג$ יחויב המזמי� בס* השווה לנמו* מבי� 

יובהר כי ביטול ההזמנה כפו) לכ* שהמזמי� ישיב את המוצרי$ למפי+ באריזת$ . ח"ש 100ששל$ עבור המוצרי$ או 
  .או ללא קלקול/ללא נזק ו או/או ללא פגיעה ו/שלמי$ ו, המקורית

 מחירי$ ותשלומי$ .3

 . ללקוח צגתההימי עסקי$ מיו$  14-הצעת המחיר בתוק) ל .3.1

 .אלא א$ צוי� אחרת, מ"כוללי$ מעלא ה$ בשקלי$ חדשי$ ו ההמחירי$ הנקובי$ בהזמנ .3.2

, כלליות האמורבלי לגרוע מ. לפי שיקול דעתה, מעת לעת, ה� רשאית לשנות את המחירי$ הקבועי$ בהזמנ'נטוויז 013 .3.3
מועד התשלו$ יהיה אחת לחודש באמצעות חיוב אמצעי . שיקול דעתהלפי , � לעדכ� את מחירי השירות'נטוויז 013רשאית 

 .ההתשלו$ אשר פרטיו מפורטי$ בהזמנ

חבילת את וכ� , )בתשלו$ חד פעמי( א טביעת האצבעמערכת קורשהתמורה כוללת א* ורק את  לומצהיר כי ידוע  המזמי� .3.4
כוללי$  אינ$בהזמנה המחירי$ , הסר ספקמע� ל .ידוכמות שהוזמנה על בהתא$ ל , יונות בתשלו$ חודשי קבוערשה

ספק תשתית הגישה וא) אינ$ כוללי$ תשלו$ עבור , או מפעיל אחר/שירותי גישה לאינטרנט של החברה ותשלו$ עבור 
 .אלא א$ נכתב אחרת בהזמנה, לאינטרנט

י בנק "שא התשלו$ שבפיגור ריבית בשיעור המקסימאלי הנגבית עיי, את התמורה במועד המזמי� עביריבכל מקרה בו לא  .3.5
 סעד אחר העומד לרשות המפי+ כנגדוזאת מבלי לפגוע בכל , ש המצויי$ ביתרת חובה"מ בחשבונות עו"הפועלי$ בע

  .המזמי�
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 הצהרות והתחייבויות המזמי� .4

  
  : מצהיר ומתחייב כיהמזמי� 

טקסט וכל , קוב+ גראפי, קוד מחשב, יישומי$, לרבות עיצובי$ – בשירותו מערכתוהיוצרי$ והקניי� הרוחני מלוא זכויות  .4.1
או /יצר� והאו /הנ$ קנינו של המפי+ ו) 'לוגו וכד( מערכתסימני המסחר ב. מוקנות למפי+ או ליצר� ,חומר אחר הכלול בו

 .אשר לא מוקנה בהסכ$ זה איסור מוחלט לעשות בה$ כל שימוש על הלקוחלמי מטעמ$ וחל 

 . מערכתהצור נגזרת או פיתוח של י, קודד מחדשי, בצע הנדסה חוזרתי, שווקי, פי+י, שכפלי, עתיקילא הלקוח  .4.2

ו אצלנה ותקהעל טופס המאשר כי הלקוח חתו$ י, �'נטוויז 013י "תתוק� עבמידה ו, מערכתהמייד ע$ סיו$ התקנת  .4.3
בא$ , כמו כ� .ולצרכי המתאימ הוהינ, באופ� רצי) ומלא תפועל מערכתהוכי ובהתא$ למפורט בהזמנה  ולשביעות רצונ

 .י החברה הרי שלא תחול עליה אחריות כלשהי"התקנת המערכת נעשתה לא ע

כל החוקי$ פי -עלעל המזמי� להשתמש במערכת . בזהירות ובהתא$ להוראות השימוש מערכתלנהוג ב המזמי� על .4.4
חוק הגנת כל החוקי$ וההוראות בנוגע לזכויות עובדי$ ולרבות , בה י$מוששיהאו /ו מערכתל הקשורי$והתקנות 
כל  .הבלעדי ועשוי לפרס$ מעת לעת על פי שיקול דעתשהמפי+ המדיניות וההנחיות  הוראותלכל ובהתא$ , הפרטיות

את  והוא ישפה, התוצאות והאחריות הנובעת משימוש במערכת באופ� המפר די� כלשהו תחולנה על המזמי� בלבד
 .או תביעה אשר החברה תאל+ לשאת כתוצאה מהפרה כאמור/או הוצאה ו/החברה בגי� כל נזק ו

איסור  עליולמע� הסר ספק הובהר כי חל . בלבדשל המזמי�  עסקיה ושירות נית� לשימושמערכת ובשיו� להשתמש ביהר .4.5
  .לאחר וכויותימוחלט להעביר את ז

שא בכל יהמפי+ לא י. לשמור אותה ולא להעבירה לאחר ויאשר על, אלהגדיר סיסמהמזמי� תבקש י מערכתע$ התקנת ה .4.6
המפי+ ימנע ככל האפשר . המלאה לשמור בסוד פרטי$ אלו ובאחריות. עשה כ�יחריות לכל נזק שייגר$ במידה ולא א

הוא יהיה מחויב לעשות כ� על פי צו שיפוטי או א$ יעמוד בפני  אלא א$, ממסירת פרטי הלקוח האישיי$ לצדדי$ שלישיי$
 ה המזמי�בגי� פעולות שעש) $ או אזרחיי$פליליי(המלווה בהתראה שינקטו כנגדו צעדי$ משפטיי$  איו$ דרישה

  . מערכתב
, ו כ�כמ. אי התאמהטענה מחמת מוותר על כל  ווהריה ולמטרותישקל ובדק כי המערכת מתאימה מצהיר כי  מזמי�ה .4.7

  .או בגי� אי התאמה לצרכיי המזמי�/מערכת והמפי+ לא ישא באחריות כלשהי לאיכות ה
  

 אחריות  .5

רכישת חודשי$ מיו$  12מש* תקופה של להיצר� לתעודת האחריות של בהתא$ תינת�  ערכתהאחריות בגי� המ .5.1
שימוש יעשה המזמי� שמקרה  למע� הסר ספק יובהר כי האחריות תפקע בכל"). תקופת האחריות("המזמי�  י"המערכת ע

 .ובתנאי$ אלו, ")הוראות השימוש(" או המפי+/של היצר� ושלא בהתא$ להוראות השימוש  ערכתבמ

והוא יוכל להסתייע לש$ פתרו� , במהל* תקופת האחריות ערכתהמפי+ יעשה מאמצי$ סבירי$ לתיקו� כל תקלה במ .5.2
 . או בכל צד שלישי אחר/תקלות ביצר� ו

או /בד� מידע ולרבות או, תוצאתי או מסתבר, לרבות נזק עקי), או הפסד/או הוצאה ו/חראי לכל נזק והמפי+ לא יהיה א .5.3
מתקלות , ערכתמהשימוש במ, ערכתבקשר ע$ או כתוצאה מהתקנת המ ואו למי מטעמ/ומזמי� רווחי$ שייגרמו ל

 . במסגרת הזמנה זו וממת� השירות ,מערכתב

או המוצר כל /או היצר� ולא לבצע באמצעות השירות ו/לפי הוראת הדי� ו או המוצר/להשתמש בשירות ו המזמי�על  .5.4
 . מעשה או מחדל המנוגדי$ להוראותיה$

או בכל מקרה של תקלה אחרת שאינה תקלה /ו המחובר למערכתכי בכל מקרה של תקלה במחשב  המזמי� מצהיר .5.5
או למי /ו למזמי�או הפסד שייגר$ /נזק והיצר� והמפי+ לא יהיו אחראי$ לכל , הפעילות אשר גרמה להפסקת, מערכתב

 . ומטעמ

 ערכתבאמצעות המ וצרי$ והשימושי$או למפי+ לא תהיה כל אחריות בנוגע לת/למע� הסר ספק מובהר בזאת כי ליצר� ו .5.6
המזמי� , או בכל זכות אחרת של צד שלישי/בזכויות קניי� רוחני של צד שלישי כלשהו ו ויפגע ערכתהמוכי בכל מקרה ש

 . היה אחראי באופ� בלעדי ומוחלטי

הינ$ באחריות האישית , או תוכנה הקשורי$ בה/או כל רכיב ו/או בשירות ו/האחריות הנובעת מהשימושי$ במוצר ו .5.7
ולא תעמוד , מעביד שבי� המזמי� לעובדיו-או קשור למישור יחסי עובד/כל הנובע ולרבות , המלאה והבלעדית של הלקוח

מתחייב לשפות את המפי+ בגי�  המזמי� .המפי+כלפי  בה$או דרישה כלשהי בגי� השימוש /ביעה ואו ת/כל טענה ו למזמי�
לרבות , או בכל רכיב הקשור בה/ערכת ואו תביעה שתוגש נגדו אשר נובעת מהשימוש שביצעתי במ/כל הוצאה ו

 .מהנובע ליחסי$ שבי� המזמי� לעובדיו
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ובכלל זה , ושל השירות וכל היבט טכני הכרו* ב ווזמינות והיקפ � הזכות לשנות מעת לעת את'נטוויז 013-שמורה ל .5.8
� 'נטוויז 013וללקוח לא תהיה בשל כ* כל טענה או דרישה כלפי , לשנות את מתכונת השירות עקב התיישנות טכנולוגית

 .בקשר ע$ שינוי כאמור

 �'נטויז 013ביעה או דרישה כלפי ת, כל טענה מזמי�ולא תהיה ל, )AS IS(שירותי התמיכה ניתני$ לשימוש כמות שה$  .5.9
  .ואו התאמת$ לצרכי/ו מגבלותיה$, יכולותיה$, בגי� תכונות שירותי התמיכה

או נובע /י גור$ מוסמ* כלשהו כי החברה אחראית לפצות את המזמי� בגי� עניי� כלשהו הקשור ו"בא$ יקבע עמוסכ$ כי  .5.10
התמורה ששולמה לחברה בשלושת החודשי$ על  לא יעלה סכו$ הפיצויבכל מצב ובכל מקרה הרי ש, מהזמנה זו

 .האחרוני$ למת� השירות לזמי�

  הפסקת וסיו$ התקשרות .6
  

, לפי הוראות הסכ$ זה, ה חייב בתשלומ$/בכל עת שדמי השרות שאת, שירותהרשאית שלא לספק ל* את  �'ויזונט 013 .6.1
� בגי� אי 'או דרישה כלפי נטוויז/ו, תביעה, לא תהיה ל* כל טענה, במקרה זה. לא נפרעו במועד$ מכל סיבה שהיא

  . שירותהאספקת 
� ולא יהיו 'נטוויז 013יישאר הציוד בבעלותה של , � ללקוח'נטוויז 013כל עוד לא שולמה מלוא תמורתו של ציוד שמכרה  .6.2

 . ללקוח כל זכויות לגביו

העבודה אצל המזמי� וכל הפסד  פגיעה במהל*, נזק תוצאתי, לרבות אובד� מידע, � אינה אחראית לכל תוצאה'נטוויז 013 .6.3
 .מכל סיבה שהיאאו סיו$ ההתקשרות /או התמיכה ו/והפסקת השירות הנובע מ

לסיי$ את ההתקשרות תהיה זכאית  �'נטויז 013, או מזכויותיה לפי הוראות כל די�, מבלי לגרוע משאר הוראות הסכ$ זה .6.4
לבטל את ההסכ$ בכל אחד מהמקרי$ � 'נטוויז 013רשאית , כמו כ�. ולהפסיק את מת� השירות בהודעה מראש ללקוח

  :הבאי$
  .א� דמי השרות לא שולמו במועד� 6.4.1

  . מסר את הפרטי� המזהי� וש� המשתמש לצד שלישי כלשהו לש� קבלת שירותי תמיכההמזמי� א�  6.4.2

  . פרטי� שאינ� נכוני� המזמי� א� בעת תהלי� ההרשמה לשרות מסר 6.4.3

  .כול� או חלק�, �תישירוהלחדול ממת�  �'ויזונט 013א� תחליט  6.4.4

  כללי .7
 . לגרסאות חדשות יותר אשר יפתח היצר� האינה מזכה בזכות להחלפת מערכתרכישת ה .7.1

, לפי העניי�, שירות או חלקה יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלקהביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהזמנת  .7.2
 .רות או של תנאי אחר בהואי� בה$ כשלעצמ$ כדי לפגוע בתוקפה המחייב של הזמנת השי

תחול הזמנת השירות לכל דבר , בכל מקרה של אי התאמה בי� הזמנת השירות לבי� פרסומי$ אחרי$ בדבר השירות .7.3
  .ועניי�

ככל שהינ� , ותיהיחולו הוראות הסכ$ המנוי שבי� החברה ללקוחבמסגרת תנאי השירות והזמנה זו , על לקוחות המפי+ .7.4
 באתר הבית של המפי+ בכתובת מפורס$מעת לעת אשר  �י שיעודכוכפ השירות תרלוונטיות להזמנ

www.013netvision.net.il . 

בזק (  התקשורתחוק , 1981-א"התמש, הגנת הפרטיותלרבות חוק , כפופה להוראות כל די� הזמנה זולפי רכישת המוצר  .7.5
 .תקנות או כללי$ שהותקנו לפיו, 1982-ב"התשמ, )ושידורי$

או מחלוקת הנוגעי$ להזמנה זו יהיה א* ורק בבית המשפט המוסמ* לפי /הבלעדית בכל עניי� ומקו$ השיפוט והסמכות  .7.6
 . העניי� בתל אביב

  

  


