
 
 

 תנאי שימוש 
 
 

קונסטרקשן  2ג'יאנגסו נאנטונג מס' חברת על ידי רנט המופעל ינטנאי השימוש כפי שיפורטו להלן חלים על אתר האת

ואת  באתרהשימוש שלך לו מסדירים את אתנאי שימוש  ."(אנו או " "החברה)להלן: " דאינג'ינירינג )גרופ( קו.,לימיט

על הסכמתך לתנאי  ה. הכניסה לאתר מעידש באתרמשתמההינו  "האת"או  "המשתמש". על ידנו המסופקהתוכן 

הסכמה   הכלשונם ובמלואם, ומהוו ,(www.nt2c.co.ilה באתר החברה )המופיעלמדיניות הפרטיות השימוש, כמו גם 

 ה. בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפיד

 ר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. ון זכשלוסחים בתנאי השימוש מנ

 

 קניין רוחני  .1

  גם עיצובו, יישומי התוכנה  –האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו )ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

צדדים הה או של רבהינם קניינה הבלעדי של הח שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו(,

י מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות דינוהם מוגנים על ידי הדין, לרבות  ושלישיים שהתירו לחברה להשתמש בה

לפרסם להפיץ, לשדר, עתיק, לפתח, לשעתק, ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי לה

אתר. אינך רשאי להסיר, במוש אחר של התוכן שמופיע יש להעלות, לשדר או לעשות כל מחדש, לשנות, להוריד, 

זכויות קניין  המסמןיוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר  לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות

הם. אין של בעלירשומים הר או סימני המסחר ים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחששולב באתר או בשירות

שלנו  מעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחריהמוש הללו ישדבר בתנאי 

   או של כל צד שלישי.

 

 הגבלת אחריות .2

וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם ם מוצעי הזמינים דרכו והחומרים המצויים בוהשירותים  האתר,

(As Is )אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על יבות ו/או יחוללא מצג, התלזמינותם  תאםובה

 ,ו/או האתר , זמינות השירותיםו/או האתר כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים החברה

ת והתאמת האתר למטרות , לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויוחומרים באתרה ואופי

 ת ו/או אנשים מסוימים.וממסוי

אשר ניתנים  שהשירותיםאינה ערבה לכך היא אולם  ,לשמור על תקינות פעילותו של האתר מאמציםעושה  החברה

או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי ו/אתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם דרך ה

שא תילא  . החברהיבים הרסניים ו/או זדוניים אחריםו/או מרכ מוירוסים האתר יהיה נקיכי התקשורת, ו/או 

נת זמה הםב יםכאמור, לרבות מקרהפרעה לכל נזק או הוצאה הנובעים מ , באופן ישיר או עקיף,באחריות כלשהי

 עסקה. בצע הזמנתו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מל ,לא התקבלה מכל סיבה שהיא עסקה על ידך

כל גורם אחר שאינו מצוי  ו/או  מזמיניםגולשים ו/או ילות בלתי חוקית על ידי ת לפעוישא באחרתילא  החברה

 . המלאה הבשליטת

  .תנאי השימוש אסורהל פי ע מטרה שנאסרהלכל מטרה בלתי חוקית או  באתרשימוש 

רת, חאכור, תשווק או תפיץ בצורה נך מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמה

 של החברה חלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש עים באתר ו/או באיזה מהחומרים המופי

 .מראש ובכתב לעשות כן



 
כל באתר ושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות ימנועד לש האתר

חרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות סמש ש אישי פרטי לרבות, שימושימוש אחר שאינו שימו

הינו אסור. בנוסף, אינך  החברהכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של  או הצעות מכר וכו'.

 רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.

כלפי ך או כלפילא יהיו אחראים  בשום אופן החיה או בעלי מניותישלי  יה,ובדמשרה בה, עההחברה, מנהליה, נושאי 

עונשי  או כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או פיצוי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק

אי השימוש תנמ כל תנאימהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת  נובעה

בכדי להשתמש באתר. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי לחברה הללו לא תעלה על הסכום ששילמת 

אחראית על חיבורים לאינטרנט או  החברה איננהאתר, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. ב שתמשהל

שבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא  מחת החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכוממנו. 

להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או  תהיה אחראית

 באופן מקוון או לאו. , כל צד שלישיבשירותים, או מכל התנהגות של 
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פעולות הבאות: )א( אף צד שלישי לנקוט בל חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות

הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; )ב( שינוי של  

הצגה פומבית,  שידור, ירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצ

להפעיל כל  אפשרות או הפעלה )ג(  אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; , העברה או כל שימושקה שידור, חלופרסום, 

לשם חיפוש, וכדומה,  Crawlers, Robotsיישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג 

מור ן להשתמש באמצעים כאאיסריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ו

ו לעקוף כל מנגנון ( ניסיון להשבית אד)לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; 

; )ו(  בהם או שימוש כוזב אחר םשל משתמש רשו ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישייםאבטחה של האתר; )ה( 

ות משתמשת מרובים; )ז( הפרה של לרבות שימוש בחשבונ ך,התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמות

זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר 

 זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.  משתמשים אחרים; או )ח( הפרה של
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תנאי השימוש, להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בו/או לשנות ו/או  ות לעדכןזכרת לעצמה את הומש החברה

ללא צורך בהודעה זאת ו תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר,ת ולעדכן א ,לפי שיקול דעתה הבלעדיו ,מעת לעת

הי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין  זו. כדי לגרוע מהוראות כל דין. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כלשהי מראש

או ו/כניסה לאתר מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. 

, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו לכל צורך שהואמכל מין וסוג שהוא וו/או שימוש באתר באתר ישה גל

  נויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר. שיבאתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך ל
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כויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או ז ו/או להעביר ו/או להסב את תלהמחורשאית  החברה

 .על כך מראשהודיע לללא צורך ו צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדיגוף 
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בלבד.  דיני מדינת ישראל תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינועל הדין החל 

יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה -במחוז תל אביבם לבתי המשפט המוסמכי

על ידי בית משפט בעל השימוש בו. אם יוחלט ו משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר

הוראה זו תחשב   זיכי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה א שיפוטית קבילה סמכות

 שימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.התנאי המופיעות בהוראות יתר השל  ןלא יפגע בתוקפ כמבוטלת. הדבר
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ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באפשרותך ניין תנאי שימוש אלה, בעשאלות בירורים או ל

מגדל :לכתובתקשר בדואר  עמנובאפשרותך ליצור . כמו כן, office@nt2c.co.ilדואר אלקטרוני ל: באמצעות שליחת 

 .לרמת גן, ישרא ,2רחוב בן גוריון מס'  ,(8)קומה  1ב.ס.ר. 

 

 

 2020, באפריל 27 תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך*
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