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השימוש באתר האינטרנט של טופ קונטרול )להלן "האתר"( ,בכל התכנים הכלולים בו
ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ,ולכן אתה מתבקש לקרוא
אותם בקפידה .תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק לצורכי נוחות ,והם נוגעים,
כמובן ,גם לנשים.
השימוש באתר טופ קונטרול
אתה מצהיר ומסכים כי ידוע לך שבשימושך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את כל
התנאים שלהלן ,אתה מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמך את כל ההתחייבויות הנוגעות לך
על פיהם ו/או הנובעות מהם ,וכי יש בשימושך זה כדי הסכם בינך לבין טופ קונטרול )להלן
"ההסכם" או "הסכם זה"(.
טופ קונטרול רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות ו/או להפסיק את
מתן השירות או את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם ,לרבות כל הנוגע לתוכן
האתר ו/או השירות או השעות שבהן אפשר להשתמש באתר ,ו/או לקבל את השירות.
כמו כן טופ קונטרול רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות ,לתקן או
לבטל את ההוראות ואת התנאים האמורים או כל חלק מהם ,או להוסיף ולכלול הוראות
ותנאים חדשים ,ולפיהם יינתן לך השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר ,וזאת מבלי שתוטל
עליה החובה להודיע לך על כל שינוי.
לפיכך אתה מאשר כי בכל כניסה שלך לאתר תעיין בתנאי השימוש ותתעדכן בדבר השינויים
שחלו בו ,אם חלו.
אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות אישיות ולא למטרות מסחריות ,ונאסר עליך
להכניס שינויים ,להעתיק ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,לפרסם ,ליצור עבודות
נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התכנה שמקורם באתר.
אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא
תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו מן המפורט להלן:
)א( פגיעה או הפרה ,על פי כל דין שהוא ,בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים
שלישיים כלשהם.
)ב( עברה ,איום ,ניצול לרעה ,לשון הרע ,פגיעה בפרטיות ,גסות רוח ,תועבה או אי נעימות
כלשהי.
)ג( עידוד התנהגות המהווה עברה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר
חקיקה כלשהו.
)ד( פרסומת או שידול לרכוש מוצרים או שירותים ,אלא אם כן ניתן לכך אישור מ -טופ
קונטרול מראש ובכתב.
)ה( כל שימוש באתר שתעשה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של טופ קונטרול ,שיש
בו כדי להגביל ,להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר ,הוא אסור בהחלט ומהווה
הפרה של הסכם זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מ -טופ קונטרול כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי
ו/או הוראה כלשהי בהסכם זה.

קניין רוחני ואבטחת מידע
באתר חומרים שונים ,סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות ,לרבות תוכן ,תכנה ,תמונות ,וידאו,
גרפיקה ,אשר בבעלות טופ קונטרול .אינך רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר או להעביר,
להשתתף בהעברה או במכירה ,להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי ליצור יצירה נגזרת
או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר כולו או חלקו למטרות כלשהן ,זולת אלו
המפורטות בהסכם זה.
למרות זאת אתה רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך )) (Downloadלהלן
"שליפה"( רק לשימושך האישי במקום שבו הותר הדבר במפורש .חוץ משליפה לשימושך
האישי אינך רשאי לבצע כל העתקה ,הפצה ,שידור ,העברה ,פרסום או ניצול אחר של נתוני
מידע שהועברו מהאתר אל מחשבך ללא אישור מראש ובכתב מאת טופ קונטרול או מבעל
הזכויות אם אין זו טופ קונטרול .אם תעתיק ,תפיץ ,תשדר ,תעביר ,תפרסם או תבצע ניצול
מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבך ,באופן חוקי ובהתאם לתנאי
הסכם זה ,אינך רשאי לשנות או למחוק את שמו של בעל הזכויות במידע האמור ,את סימני
המסחר או את סימני הגנת הזכויות המופיעים על המידע האמור .אתה מכיר בכך ששליפה
ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט
ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
המידע המופיע באתר וקישורים
אתה מכיר ומסכים כי האתר בכללותו – לרבות כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע
שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר ,השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתכנות
העומדות בבסיסו – מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם ,וכי אין לראות במידע המסופק
באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם ,במפורש ,מכללא או מכוח כל דין
כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם ,לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו,
אמינותו ,מידת הדיוק ,השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או
התאמתו למטרה מסוימת כלשהי .לפני ביצוע כל עסקה ,השקעה ונטילת חבות כספית מכל
סוג שהוא ובהסתמך על מידע המצוי באתר ,טופ קונטרול ממליצה לך לבדוק את העובדות
לאשורן ,לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלוונטי .טופ קונטרול לא תישא בכל
אחריות מכל סוג שהוא על החלטות ו/או על פעולות ,לרבות עסקיות ,כלכליות ו/או כספיות,
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע המסופק באתר.
אתה מאשר כי אם יש באתר קישורים לאתרים אחרים )להלן "האתרים המקושרים"( –
לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר –
אתה מסכים ,מצהיר ומתחייב במפורש ליטול רק על עצמך את כל האחריות ,לרבות כל סיכון
אפשרי הנובע מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

תמיכה
טופ קונטרול רשאית להציע כמה פתרונות מעשיים במקום שיוקצה לכך באתר כדי לאפשר
מתן תשובות לשאלות נפוצות אגב השימוש באתר .עם זאת אתה מאשר כי ידוע לך ש -טופ
קונטרול אינה מתחייבת להעניק כל תמיכה בשימוש וכי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות
כלפי טופ קונטרול בעניין זה.
אחריות
אתה מצהיר בזאת ומסכים כי טופ קונטרול ו/או כל גוף או אדם הנוגעים ו/או מעורבים
ביצירת האתר ,בהפקתו ,בהפצתו או בהפצת תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בנוגע
לכל נזק ,פגיעה ,הפסד או הוצאה ,ישירים או עקיפים ,משניים ,ייחודיים או תוצאתיים –
הנוגעים לקבלת המידע המצוי באתר ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש
באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או מידע הניתנת אליו גישה באמצעות האתר,
לרבות אך לא רק ,אבדן נתונים או רווחים שייגרמו בעקבות כל כשל ,שגיאה ,שיבוש
השמטה ,הפרעה ,מחיקה ,פגם ,איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים ,נזקי
חמרה ו/או תכנה הנובעים מווירוסים כלשהם ,נתק תקשורת כלשהו ,גנבה ,השמדה ,קיום
גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ,ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים
באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים
כלשהם – וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו רק עליך.
אתה מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל על כל תחולתו ותוכנו של האתר.
אתה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את טופ קונטרול ,את מנהליה ,את נושאי משרה בה,
את בעלי מניותיה ,את עובדיה ,את סוכניה ואת הבאים מכוחה כנגד כל תביעה ,דרישה
והוצאה ,לרבות שכר טרחה של עורך דין ,הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר.
הפסקת השירות
אתה מאשר כי ידוע לך ש -טופ קונטרול תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות
השימוש בו בכל עת שתחפוץ .טופ קונטרול תעשה את מרב המאמצים להודיע על שינוי
כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.
סמכות שיפוט
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל.
סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה ותהיה נתונה לבית משפט בתל-
אביב .על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א .1970 -

