הסכם לקוח ,תנאים וחברות במערכת ''IRmedia
א .רישוי ,גילוי-נאות ואחראיות/בטוחות
חברה הרשומה למערכת ' ,'IRmediaהמעבירה ל 'IRmedia'-הודעות להפצה (להלן – 'החברה') ,מעניקה בזאת ל 'IRmedia'-ולחברת איי.אר .בוסט
בע"מ (להלן – 'איי.אר .בוסט') את הזכות להפיץ ,להציג ,להעתיק ,לשעתק ,לאתחל ,לתרגם ,לתייק ,להנפיק אישורים ,לערוך ,להכניס שינויים ,ולהפיק
חומרים/עבודות נגזרים ו/או קטעים חלקיים בנוגע לחומר הנ"ל ,במטרה להפיץ את החומר כחלק מן המוצרים והשירותים של מערכת IRmedia
(לרבות הקידום שלהם).
החברה מאשרת ומצהירה שהתוכן של כל חומר שיוגש ל 'IRmedia'-ואיי.אר בוסט יהיה מדויק ומקורי; שהחומר המועבר ל 'IRmedia'-הינו בבעלות
החברה או שיש לה רשות ממקור מוסמך להחזיק בו; שהחומר איננו כרוך בהפרה או הסגה או פגיעה בזכויות יוצרים ,סימן רשום או קניין רוחני אחר
כלשהו ,לרבות בזכויות קניין ,זכויות אישיות ,זכויות של צנעת הפרט או כל זכות אחרת בכל רחבי העולם של צדדים שלישיים; שהחומר אינו כולל
שום דבר פוגעני או וירוסים כלשהם ,לרבות מסוג  1script, macro & programsאו קישורים לווירוסים כאמור; ושהחומר אינו נוגד את הוראותיהם
של חוקים ו/או רגולציות כלשהם העשויים לחול עליו .בנוסף ,החברה מאשרת ומצהירה כי כל הנמענים שנכללים בכל רשימה של קהל-יעד שהחברה
תעביר ל 'IRmedia'-הסכימו באופן מפורש לקבל מהחברה הודעות דוא"ל שעניינן פרסום ו\או קידום-מכירות.
' ' IRmediaואיי.אר .בוסט שומרים לעצמם את הזכות לדחות פריטים/עותקים שנחזים להיות לא תקינים או לא מספיק מאובטחים .החברות ב-
' 'IRmediaעלולה להיות מופסקת במקרה של הפרת התנאים והתחולה דנן של ' 'IRmediaואיי.אר בוסט (להלן – 'התנאים & התחולה') או של תנאי
השימוש באתר  'IRmedia' .www.irm.co.ilואיי.אר .בוסט שומרים לעצמם את הזכות לשנות מחירים ומפרטי מוצר\כיסוי ללא הודעה מוקדמת .ידוע
לחברה והיא מאשרת שעל כל חומר שיוגש באמצעות אתר '( 'IRmediaלהלן – 'האתר') או על כל שימוש אחר בשירותים של ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט
יוסיפו ויחולו תנאי השימוש המפורטים ב.www.irm.co.il-
ב .תנאי תשלום
התשלום תמורת שימוש ראשוני ייעשה מראש באמצעות כרטיס אשראי ,אלא אם כן סוכם מראש על הסדר מסוג אחר .תנאי התשלום בנוגע לתשלומים
שלאחר -מכן הינם תשלום תמורת חשבונית שייעשה בשקל ישראלי חדש או בדולר ארה"ב בהמרה לשקל ישראלי חדש ( )₪בהתאם לשער החליפין
הנהוג בבנק הפועלים (השער הגבוה) להעברות ומשיכות ,כאשר אי תשלום בתוך  30יום ייחשב כהפרה .במקרה של הפרת התחייבות לתשלום ,החברה
מאשרת ומסכימה לכך ש ' IRmedia'-וחברת איי.אר .בוסט רשאים להעמיד את מלוא החוב הקיים באותה עת לפירעון מידי ,כולל ריבית וקנסות בגין
פיגורים עפ"י דין .במקרה שהבנק של החברה לא יכבד תשלום כלשהו לזכות ' ' IRmediaואיי.אר .בוסט מחמת אי כיסוי מספיק ,החברה נותנת בזאת
את הסכמתה לשלם ל–' 'IRmediaואיי.אר .בוסט עמלה בשיעור של  100שקל ישראלי חדש ( )₪בכל פעם.
החברה מסכימה כי במקרה של אי תשלום חוב היא תישא בכל הוצאות הגבייה ,כולל הוצאות משפטיות וכן עלויות בהן יישאו ' 'IRmediaואיי.אר.
בוסט או מי מטעמם .כמו -כן ,ידוע לחברה כי במקרה של אי תשלום ,כל הסדר מיוחד שנעשה עמה בנוגע לתמחור או שירות עלולים להתבטל.
ג .תחולה
תקופת החברות הינה למשך שנה אחת ממועד הרישום עם אפשרות לחידוש אוטומטי שנתי וללא תשלום כל עוד החברה ממשיכה להשתמש בשירותים
של ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט או עד אשר אחד הצדדים יודיע למשנהו על סיום ההתקשרות ,בין אם תינתן לכך סיבה ובין אם לא' .התנאים והתחולה'
דנן ,לרבות כל שינוי שייעשה בהם ,ככל שייעשה ,יישארו בתוקף לכל משך החברות.
ד .שיפוי והגבלת אחריות
החברה תפצה ותחויב לשפות את ' ' IRmediaואיי.אר .בוסט וכן את חברת האם שלה ,חברות שותפות וחברות בת שלה ,נושאי משרה שבה ,מנהליה,
עובדיה ,המורשים מטעמה ,יורשיה ומיועדיה ,לרבות מי שהורשה או הוסמך בידי ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט לרבות חברת גלובס פבלישר עתונות
( )1983בע"מ ומי מטעמה ,להעביר ולהפיץ חומרים ,בגין כל חבות ,נזק ,חיוב משפטי ,תביעות ,עלויות ,הפסדים והוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות
עלויות והוצאות משפטיות סבירות) ,הנובעים או מתייחסים לכל טענה אפשרית בנוגע להתנהגות מפרה של החברה לגבי איזה מהמצגים או ההצהרות
או ההתחייבויות שלה במסגרת הסכם החברות ,לרבות התנאים והתחולה דנן.
' 'IRmediaואיי.אר .בוסט לא יישאו באחריות כלפי החברה בגין נזקים בלתי ישירים ,נלווים ,תוצאתיים ,מיוחדים או רגילים כלשהם (גם במקרה
שנמסר ל 'IRmedia'-ואיי.אר .בוסט בדבר אפשרות של נזקים כאמור) ,אשר נובעים או מתייחסים בדרך כלשהי להוראה כלשהי של הסכם זה (כולל
נזקים כאמור שייגרמו לצדדים שלישיים) ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות ההוראה ,אובדן הכנסות או רווחים צפויים או אובדן הזדמנויות עסקיות.
בשום מקרה לא יישאו ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט באחריות או חבות כלפי החברה בסכום העולה על התשלומים ששולמו ל 'IRmedia'-ואיי.אר .בוסט
על -ידי החברה עבור מוצרים ושירותים שסופקו על בסיס תנאי ההסכם דנן .בתחומי שיפוט מסוימים חל איסור על הגבלת אחריות בנוגע לנזקים
נלווים או תוצאתיים ,ועל-כן חלק מההחרגות או ההגבלות לעיל או כולן עשויות שלא לחול.
ה .כוח עליון
במקרה ש– ' ' IRmediaואיי.אר .בוסט יהיו מנועים או יעוכבו מלקיים איזו מהתחייבויותיהם על-פי ההסכם מחמת נסיבות שמעבר לשליטתן ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,צווים שלטוניים ,מלחמות ,מהומות ,שביתות או מחלוקות מסחריות (לרבות אלו בינינו לבין עובדינו) ,תקלות טכניות,
חוסר גישה לאינטרנט ,הפסקות חשמל ,תקלות תקשורת ,פגעי מזג אוויר ,שיטפונות ,שריפות ,התפוצצויות ,מקרי חירום טבעיים או מקומיים,
' 'IRmediaואיי.אר .בוסט לא יישאו באחריות לכל מניעה מלספק שירות מטעמים כאמור.
ראשי תיבות ___________________
נציג מוסמך של החברה

 1אלו סוגי וירוסים ,שניתן לתרגמם בשפת המקור.

ו .ההסכם כמיצוי ההסכמות בין הצדדים ,תוקפם של חלקיו בנפרד ,יורשים ומיופי-כוח
הסכם החברות ,כולל התנאים והתחולה דנן ,מהווה את ההסכם הממצה והכולל בין הצדדים ,וגובר על כל הסכמה קודמת ,בין בעל-פה ובין בכתב,
והוא יחייב את הצדדים ויזכה אותם ,לרבות יורשיהם ומיופי -כוחם .במקרה שהוראה כלשהי של הסכם החברות ,לרבות התנאים והתחולה דנן ,יוכרז
על-ידי בית -משפט מוסמך כחסר תוקף ,בטל או בלתי ניתן לאכיפה ,הדבר לא ישפיע על שאר חלקי ההסכם ויהיו להם תוקף ותחולה מלאה מבלי
שהדבר יפגע בהם או בתוקפם בדרך כלשהי.
ז .תחולת דינים ,סמכות שיפוט והוצאות משפטיות
על הסכם החברות ,כולל התנאים והתחולה דנן ,יחולו דיניה של מדינת ישראל .כל סכסוך או מחלוקת שיתעוררו בקשר להסכם זה ,מכל סוג שהוא,
יידונו בפני בית-המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית בתל-אביב .במק רה של התדיינות בנוגע לאכיפתה של איזו מהוראות הסכם החברות ,לרבות
התנאים והתחולה דנן ,הצד הזוכה יהא זכאי לשיפוי מהצד השני בנוגע לתשלומים וההוצאות שלו ,כולל הוצאות סבירות בגין שכ"ט עו"ד.
ח .שינוי תנאים
במקרה של שינוי בתנאים והתחולה דנן 'IRmedia' ,ואיי.אר .בוסט ימציאו על-כך הודעה בכתב לחברה ויאפשרו לה פרק זמן של  30יום לתגובה לפני
שהשינוי ייכנס לתוקף .התנגדויות לתנאי חברות ותחולה חדשים ,ככל שתהיינה ,תועברנה ל– ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט בכתב .הימנעות החברה להגיב
לכגון דא בכתב ו/או המשך השימוש שלה בשירותי ' 'IRmediaואיי.אר .בוסט לאחר חלוף תקופת ההודעה המוקדמת של  30ימים תחשב כקבלת
השינויים וכהסכמה להם .שינויים כלשהם בתנאי השימוש של  www.irm.co.ilייכנסו לתוקף כאמור בפרק ו של תנאי השימוש הללו.

