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 רתנאי שימוש ואחריות באת

 "לירם"אתר   .4

 "(החברה: "להלן )מ "תוכנות פיננסיות בע. ל.לירם רמבית " לירם"ברוכים הבאים לאתר   .4.4

. הרכישה באתר ובתוכן המוצג בו הינו תחת תנאי השימוש המפורטים להלן, הגלישה, השימוש" .4.2

מצהיר בזאת כי  "(לקוח: "להלן)כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע פעולה באתר 

   .הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם

, או בעקיפין/או תביעה במישרין ו/לאור זאת מתחייב הלקוח שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו

עולה פ"או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר לעניין זה /ו. כנגד החברה

או /או רכישת רשיונות ו/או הורדת עדכונים ו/גלישה באתר ו –משמעו " שימוש באתר"/"באתר

 .הזמנתם דרך האתר

חלקם בצירוף , יוצגו באתר( "המוצרים: "להלן)דמי השרות , העמדות, המודולים, התוכנות .4.2

 .נתונים אלה הנם לצרכי מידע בלבד. או איורים/או תמונות ו/מחיריםו

 

  רשימוש באת  .2

וכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות  44כל אדם מעל גיל  .2.4

 .בישראל רשאים להשתמש באתר זה

 

  כללי  .2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור  .2.4

ו כן שומרת לעצמה החברה כמ. תנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. כך הודעה מראש על

את תוכן וזמינות המוצרים המוצעים , מראהו, לשנות את מבנהו, לסגור את האתר, את הזכות

כל זאת ללא צורך בהודעה . לרכישה באתר ומחיריהם ואת השירותים והפונקציות הניתנים במסגרתו

 .עניינים אלהטענה או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה ב, לא תהיה ללקוח כל דרישה. מראש

פעולות מסוג זה עלולות לפגוע . החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פעולות תחזוקה באתר .2.2

הלקוח מותר על כל טענה כנגד החברה . או למנוע את גישת הלקוח לאתר או לשירותים הניתנים בו

 .בעניין זה

 .בכל עת שתחפוץ לבטל כליל את הנגישות לאתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות .2.2

והחברה אינה מחוייבת  (As is) עומדים לשימוש המשתתף כמו שהם, לרבות הנתונים בו, האתר .2.1

 .להתאים את השרותים לצרכיו של כל משתתף

, נזק מקרי, דמי נזיקין עונשיים, עקיף, בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר .2.6

דמי נזיקין בגין אובדן , אך ללא הגבלהלרבות , מיוחד או תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג ומין

הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשמוש או בביצועי , אובדן נתונים או אובדן רווחים, השמוש

או שרות הנובעים בכל /תוכנה ו ,או בכל מידע, בעיכוב בשמוש או באי יכולת להשתמש באתר, האתר

 .דרך מן השמוש באתר

בכל הקשור לתוכנה תהיה סמכות מקומית בלעדית לבתי בכל מקרה של סכסוך בין הצדדים   .2.5

 .א יפו"המשפט במחוז ת
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  ביצוע הרכישה  .1

 .לקוח המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים ימלא את הפרטים בהתאם למבוקש באתר  .1.4

או כל /החברה עושה ותעשה כמיטב יכטלתה להגן על פרטי כרטיסי האשראי שנמסרים באתר ו  .1.2

י חברות האשראי אולם אינה "המקובלת ע SSL אבטחת את האתר בטכנולוגייתפרט אחר ובכלל זה מ

 .ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר"מתחייבת כי הפרטים הנ

 "(הרשיון: "להלן)תנאי הרשיון לשמוש בתוכנות לירם רכישת המוצר כפופה ל  .1.2

 

 הגבלת פרטיות .6

 .'א להעביר את פרטי האשראי ואת פרטי הלקוח לצד גמ מתחייבת ל"תוכנות פיננסיות בע. ל.לירם ר

 

 ביטולים  .5

כל לקוח הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן  .5.4

 "( החוק להגנת הצרכן:"להלן) 4444 –א "התשמ

בכפוף לתנאי רשיון ,.יום מיום קבלת המוצר 41מיום רכישת המוצר ועד  -ברכישת מוצר  .5.4.4

 .שימוש בתוכנה

 ובלבד שהביטול כאמור יעשה לפחות, יום מיום עשיית העסקה 41תוך  –ברכישת שרות   .5.4.2

 .קודם למועד שבו אמור השרות להנתן, שאינם ימי מנוחה, ימים 2 

 .כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים  .5.4.2

 .בטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס  .5.2

 .ש בתוכנות לירםהבטול ורשיון לשמוש במוצר כפוף לתנאי הרשיון לשמו  .5.2

 

 שאלות ובירורים  .4

נו משתדלים להיות קשובים לכל קהל לקוחותינו לשאלות ולברורים ניתן לפנות למוקד המכירות א .4.4

 .90-4521111 –או בטלפון /ל ו"הדוא או השרות של לירם דרך/ו


