תנאי שימוש

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת ג'יאנגסו נאנטונג מס'  2קונסטרקשן
אינג'ינירינג (גרופ) קו,.לימיטד (להלן" :החברה" או "אנו") .תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש שלך באתר ואת
התוכן המסופק על ידנו" .המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש באתר .הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאי
השימוש ,כמו גם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה ( ,)www.nt2c.co.ilכלשונם ובמלואם ,ומהווה הסכמה
בהתנהגות לתנאי השימוש .המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 .1קניין רוחני
האתר בכללותו והמידע המופיע בו ,לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו ,יישומי התוכנה
שבו ,השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו) ,הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים
השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין ,לרבות דיני מדינת ישראל ,אמנות בינלאומיות
ודיני מדינות זרות .חוץ מכפי שהותר כאן במפורש ,אינך רשאי להעתיק ,לפתח ,לשעתק ,להפיץ ,לשדר ,לפרסם
מחדש ,לשנות ,להוריד ,להעלות ,לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר .אינך רשאי להסיר,
לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים ,סימן מסחרי ,או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין
ששולב באתר או בשירותים .כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם .אין
דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי ,סימן שירות ,סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו
או של כל צד שלישי.
 .2הגבלת אחריות
האתר ,השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש ,בכפוף לתנאי השימוש ,כפי שהם
( )As Isובהתאם לזמינותם וללא מצג ,התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא ,במפורש או במרומז .לא תחול על
החברה כל אחריות שהיא ,במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר ,זמינות השירותים ו/או האתר,
ואופי החומרים באתר ,לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר ,הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות
מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר ,אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים
דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות ,תקלות ,לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי
התקשורת ,ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים .החברה לא תישא
באחריות כלשהי ,באופן ישיר או עקיף ,לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור ,לרבות מקרים בהם הזמנת
עסקה על ידך לא התקבלה מכל סיבה שהיא ,ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.
החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי
בשליטתה המלאה.
שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש אסורה.
הנך מתחייב כי לא תעתיק ,תציג בפומבי ,תשכפל ,תעלה ,תפרסם ,תעביר ,תמכור ,תשווק או תפיץ בצורה אחרת,
איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר ,אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של החברה
מראש ובכתב לעשות כן.

האתר נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד .אין לעשות באתר כל
שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות ,שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל ,על ידי פרסום מוצר או שירות
או הצעות מכר וכו' .כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור .בנוסף ,אינך
רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.
החברה ,מנהליה ,נושאי המשרה בה ,עובדיה ,שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי
כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא ,לרבות ,ללא הגבלה ,נזק או פיצוי כללי ,אגבי ,תוצאתי ,עקיף ,ישיר או עונשי
הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם .החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש
הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר .אי לכך ,אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי
להשתמש באתר ,החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור .החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או
ממנו .החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים .בשום אופן החברה לא
תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או
בשירותים ,או מכל התנהגות של כל צד שלישי ,באופן מקוון או לאו.
 .3מגבלות
חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש ,אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות( :א)
הנדסה לאחור ,פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של
האתר ,עשיית מניפולציה בו ,העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו ,כמו גם הפצה ,השכרה ,שידור ,הצגה פומבית,
פרסום ,שידור ,חלוקה ,העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל
יישום מחשב ,רובוט ,תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש,
סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר .בכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור
לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון
אבטחה של האתר; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו)
התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך ,לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של
זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה ,הוצאת דיבה ,הפחדה ,הטרדה או מעקב אחר
משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים ,זכויות לפרטיות ,או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.
 .4שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש,
מעת לעת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולעדכן את תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר ,וזאת ללא צורך בהודעה
כלשהי מראש .בכל מקרה ,אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין .זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין
מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים .כניסה לאתר ו/או
גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא ,לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו
באתר ,מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.
 .5המחאת זכויות
החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה ,או חלק מהן ,לכל תאגיד או
גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

 .6דין וסמכות שיפוט
הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם ,לרבות פרשנותם ,הינו דיני מדינת ישראל בלבד.
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה
משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו .אם יוחלט על ידי בית משפט בעל
סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב
כמבוטלת .הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש ,אשר יישארו בתוקף מלא.
 .7יצירת קשר
לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה ,באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או
באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל .office@nt2c.co.il :כמו כן ,באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר לכתובת:מגדל
ב.ס.ר( 1 .קומה  ,)8רחוב בן גוריון מס'  ,2רמת גן ,ישראל.

*תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך  27באפריל2020 ,

