
תנאי שימוש
תיכנסואוהאפליקציהאתתורידובטרםביסודיות,שלהלןהשימושתנאיאתקראואנא

כלעלחליםשלנוהפרטיותומדיניותהשימושתנאידרך.בכלבהםתשתמשואולאתר
לכלמחייב,הסכםומהוויםבאפליקציהוגםשלנוהאינטרנטבאתרשהואסוגמכלשימוש

אתכםמעודדיםאנוכן,על.בע"מטכנולוגיותקויןקליןחברתלביננו,ביניכםועניין,דבר
ביחדמהוויםהםשכןשלנוהפרטיותמדיניותאתוגםשלהלןהשימושתנאיאתבעיוןלקרוא

ולחוד הסכם מחייב בנינו לבניכם.

הסכמה לתנאי השימוש.1

בהוהשימושהאפליקציההורדתוכןבוהזמיןבתוכןצפייהאובוגלישהלאתר,כניסה1.1
השימושלתנאיהמפורשתוהסכמתכםשלנובמערכותלהשתמשבקשתכםאתמהווים

אינכםאםלעת.מעתזמיניםשיהיוכפיוענייןדברלכלאתכםיחייבואשרהללו
ואלהאפליקציהאתתורידואלבאתר,מגלישההימנעוהשימוש,לתנאימסכימים
גישהלכםלאפשרלסרבזכותנועלשומריםאנוצורה.בשוםשלנובמערכותתשתמשו

למערכות שלנו מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

ביוםבאפליקציהאובאתרהמופיעיםאלההםוהמחייביםהתקפיםהשימושתנאי1.2
אודרךבכלשלנובמערכותשנעשהשימושכלעלחליםהשימושתנאישלכם.השימוש

כלאוידכףמחשביניידים,מכשיריםאושולחנימחשבאםביןקצהמכשירובכלצורה,
מכשיר אחר המאפשר התחברות וגלישה באינטרנט.

סוגילפישלנולמערכותשונותגישהרמותעתבכללהגדירהזכותעלשומריםאנו1.3
משתמשים, בהתאם למדיניותה ולשיקול דעתנו הבלעדי.

על היחסים בנינו יחולו גם הוראות מדיניות הפרטיות שלנו.1.4

הגדרות.2

לעתמעתזמיןשהואכפיהאינטרנטאתרהאתר
;clean-coin.comהמתחםבשם

מעתהזמינהבגרסתהקויןקליןאפליקצייתהאפליקציה
לעת;

האתר והאפליקציה ביחד;הפלטפורמהו/אוהמערכות שלנו

;516330479ח.פבע"מטכנולוגיותקויןקליןאנחנו (וכל הטיה אחרת) או קלין קוין

בניבגיריםשלנו,במערכותהקצהמשתמשיאתם (וכל הטיה אחרת)
משפטיתמבחינהכשיריםומעלה18

בהתאם לחוק;

בשטחיםאדםבניידיעלשהושלכהפסולתאשפה
פעמיים,חדכליםשקיות,כגוןפתוחים
בדליאוכל,שאריותפלסטיק,בקבוקיפחיות,

סיגריות, מוצרי נייר וכדומה;

חומריםבניין,פסולתתעשייתית,פסולתאשפה מסוכנת
כלדליקים,חומריםלמיניהם,כימיים
כבדים,כליםשבערה,ו/אובוערתאשפה

פישעלאחריםחומריםו/אומתכותגרוטאות,
לבושנדרשאםהיתרוביןמסוכניםהםטיבם
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כדייעודייםחומריםו/אואביזריםו/אומגן
לנקות או לסלק אותם.

ציבורייםו/אופתוחיםשטחיםשלהדרךציונינקודות האשפה
במערכותידכםעלשיסומנואשפהבהםשיש

שלנו בהתאם להוראות הסכם זה.

בניקיוןלצבורשניתןוהמוניטיןזכותנקודותקלין קוינס
הסכםלהוראותבהתאםהאשפה,נקודות

זה;

אשרוכדומהסרטוניםטקסטים,תמונות,תוכן משתמשים
שלנולמערכותהמשתמשידיעלמועלים

בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

השימוש במערכות שלנו.3

כדיעיקריותפעולות2לבצעלכםשמאפשרתטכנולוגיתפלטפורמההיאקויןקלין3.1
נקודותאתלאתר)2(אשפה;נקודותבפלטפורמהלסמן)1(הסביבה:לשיקוםלתרום

קלין קוינס.האשפה באמצעות הפלטפורמה כדי לנקות את האשפה ולצבור
ולהעלותשהיאוכפישלהבמיקוםהאשפהאתלצלםעליכםאשפהנקודותלסמןכדי3.2

שלנובמערכותיסומנותקיןבאופןשיועלוהאשפהנקודותשלנו.למערכותהצילוםאת
כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לזהותן באמצעות הפלטפורמה.

אללנווטיכוליםאחריםמשתמשיםלפלטפורמהאשפהנקודותהעלהשמשתמשלאחר3.3
נקודות האשפה כדי לנקות את נקודת האשפה.

אשפה.נקודותלניקוישלישיצדדיםעםפעולהנשתףאנחנומסויימיםשבמקריםייתכן3.4
ו/אואחראיםאיננוקוינס.קליןבגיןהטבהלכםיציעוששותפינוייתכןכזהבמקרה

ביניכםתעשהההטבותוהסדרתמימושןבדרכילאלרבותבהטבותדרךבאףמעורבים
לבין שותפינו.

נקיהכשהיאהאשפהנקודתאתלצלםעליכםהאשפהנקודתאתשניקיתםלאחר3.5
האשפהשנקודתיאשרושלנושהמערכותלאחררקלפלטפורמה.הצילוםאתולהעלות

להםקוינסבקליןאתכםנזכהלעת,מעתנקבעשאנחנולסטנדרטיםבהתאםנקיה
אתם זכאים בגין ניקוי נקודת האשפה הספציפית.

לכסףאותםלהמירניתןולאשהואסוגמכלערךנייראוסחורהמטבע,אינםקוינסקלין3.6
לאאובמערכתמשתמשהואהאחראםביןלאחר,להעבירםו/אובהםלסחורמזומן,

אינםהםסוג,מאףפיננסיכמכשירמשמשיםאינםהםבתמורה.שלאו/אובתמורהובין
אחרת)זכותכלו/אוהצבעהזכותרווחים,לקבלתזכות(כגוןבתאגידזכויותמהווים

ואינם נסחרים בשום בורסה למסחר.
אתלבטלו/אואותםלהפקיעשלכם,קוינסהקליןאתלבטלזכותנועלשומריםאנו3.7

לאשימושלרעה,שימושבהםלעשותשבכוונתכםאובהםשנעשהנגלהאםתוקפם
מסיבותלכםהוענקוקוינסשהקליןנגלהאונחשודאואלהשימושלתנאיבניגודחוקי,

לא נכונות, בטעות ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה.
שנמצאיםבשטחיםו/אומקומיותרשויותשלהשיפוטבשטחימסומנותהאשפהנקודות3.8

לכללים,כפוףשלנובמערכותוהשימושציבורייםגופיםשלפיקוחו/אובאחריות
וגם לכל דין.החוקים וההוראות של הרשויות המקומיות והגופים הציבוריים

לסמןניסיוןכלונחסוםמסוכנתפסולתלאסוףו/אולסמןמוחלטאיסורשחללבשימו3.9
בקליןאופן,בשוםאתכם,יזכהלאמסוכנתפסולתואיסוףמסוכנתפסולתלאסוףו/או

קוינס.
היחסים בנינו.4

לניקיוןמוצריםו/אושירותיםמספקיםואיננוטכנולוגיתפלטפורמהמספקיםאנו4.1
ו/אואיתורעלשולטיםו/אואחראיםו/אומפקחיםאיננוהסביבה.איכותעלושמירה
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זההסכםתנאיפיעללצבוריכוליםשאתםקוינסוהקליןהאשפהנקודותניקיון
אינם מהווים שכר בגין ניקיון נקודות האשפה.

בואחרחובהתשלוםכלו/אוהמסחובותוכלהדיווחהאחריותמלואעליכםחלה4.2
שלנובמערכותשלכםהשימושמכוחעליכםויחולייתכןואשרדיןכלמכוחתחויבו
לכם,נשלםלאמקרהובשוםאחראיםאיננובהם.והשימושקוינסקליןצבירתלרבות

בגיןתחויבובואחרחובהתשלוםכלו/אומסתשלומיבגיןאתכםנפצהו/אולכםנשיב
שימוש במערכות שלנו.

יחסישלבמסגרתמשתלביםאינםמטעמכםגורםאףולאאתםלאכימצהיריםאתם4.3
עובד-מעסיקיחסיליצורכדימתנאיוובתנאיזהבהסכםואיןאיתנו,כלשהםעבודה

בינינו לבינכם.
ותנאיעובדינו,עלהחליםהסכמיםאףעליכםיחוללאכיומוסכםמובהרלפיכך,4.4

אך ורק בהסכם זה.ההתקשרות החלים על ההתקשרות או הנובעים ממנה מוסדרים
ביחסישמקורןתביעותו/אוטענהכלעלחוזרובלתיסופיבאופןבזאתמוותריםאתם4.5

מנועיםתהיוכימפורשות,בזאת,מתחייביםאתםמטעמנו.מיו/אוכלפינועובד-מעסיק
ו/אוחליםכימוסמכת,משפטיתערכאהלרבותכלשהו,גורםבפנימלטעוןומושתקים

מיו/אולבנינומטעמכםמיו/אובינכםעבודהיחסיההסכם,תקופתכלבמהלךחלו,
מטעמנו.

סוכנות,זכיינות,שותפות,יחסיאופןבשוםמקיםאיננוזהוהסכםבנינויחולולאכן,כמו4.6
נציגות, שליחות ו/או הרשאה כלשהן.

שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.5

כלאושלנוהמערכותאתלשנותאולהפסיקלהשעות,להתאים,זכותנועלשומריםאנו5.1
שעותשונים,ותכניםפעילויותשלזמינותגישה,הרשאותלרבותעת,בכלמהןחלק

ושימוש במערכות שלנו.פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה
שיקולפיעלעת,בכלהשימושתנאיעללהוסיףאולגרועלתקן,לשנות,רשאיםאנו5.2

ניידעכאמור,שינוישלמקרהבכלמראש.כךעללכםלהודיעמבליהבלעדידעתנו
הקשריצירתבדרכיאובאפליקציהבאתר,כאמורהשימושתנאישינויעלאתכם

השימוש,תנאיתיקוןאועדכוןפרסוםלאחרשלנובמערכותשימושלנו.שמסרתם
בתנאיולעייןלחזורעליכםהשימוש.לתנאיהעדכוןו/אולשינוימצדכםהסכמהמהווה

השימוש מעת לעת.  
חשבון המשתמש.6

הקמתאישי.ופרופילמשתמשחשבוןלהקיםעליכםשלנובמערכותלשימושכתנאי6.1
תקפהדוא"לכתובתוהספקתוסיסמהמשתמששםבחירתמצריךאישיפרופיל
הואאישיפרופיללהקיםכדילנושתספקוהמידע).הגישה""הרשאות(שלכםופעילה

צד שלישי אחר.אישי שלכם, עדכני, מלא, אותנטי ולא מפר אף זכות של אף
גוףאואדםלאףלגלותןאולהעבירןולאבסודיותהגישההרשאותאתלשמורעליכם6.2

לכלבאחריותותישאוהגישההרשאותסודיותלשמירתלבדכםאחראיםאתםאחר.
ללאנעשהאםאףשלכםהמשתמשבחשבוןו/אובהןייעשהאשרשימוש

מאושרלאלשימושחשדאושימושכלאודותעללנו מידלדווחאישורכם. באחריותכם
הרשאותהפצתאוגניבה,אובדן,כוללשלכםהמשתמשבחשבוןאבטחהפרצתכלועל

לאמשימושכתוצאהייווצרואשרלנזקיםבאחריותנישאלאאישורכם.ללאגישה
תחול עליכם בלבד.מאושר במנוי שלכם או פרטי המשתמש שלכם. האחריות על כך

להעברהניתנתלאייחודית,לאבלעדית,לאמוגבלת,אישיתזכותלכםמעניקיםאנו6.3
מעתשזמינותכפישלנו,במערכותלהשתמשמשנהרישיונותבהלתתאפשרושאי
היאלכםמעניקיםשאנוהזכותאלה.שימושבתנאיהמפורטותלמטרותרקלעת,

להפקת ריווח בכל דרך אחרת.אישית ולא נועדה למטרות שיווקיות ו/או מסחריות ו/או
שימושלתנאיבהתאםשלנובמערכותוהשימוששלכםהאישילפרופילההתחברות6.4

האישילפרופיללהתחברניתןלאפעם.בכלאחדקצהממכשירורקאךאפשריאלה,
ממספר מכשירי קצה שונים, בו זמנית.

קניין רוחני.7
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הפטנטים,האמצאות,היוצרים,זכויותמלוארקלאאךלרבותהרוחניהקנייןזכויותכל7.1
אחרת,זכותכלאוהמסחרייםהסודותהמסחר,סימניהתעשייתיים,העיצובים
בעיצוביםהיצירות,בכלבקודים,בהם,הזמינותבתוכנותבשמן,שלנובמערכות
לרבותהמסחריים,בסימניםבטקסטיםהמשתמש,ממשקהמשתמש,בחוויתהגרפיים,

CLEANהמסחרסימןרקלאאך COINאוקודעיצוב,ובכלשלנו,המתחםושם
הרשאהאורישיוןלנונתנואשרשלישייםלצדדיםאולנושייכותאחרותטכנולוגיות

יוצרים,זכויותהודעתספציפירכיבאולמידעביחסנכללהאםביןוזאתלשימוש,אחרת
רשומות,האחרותאוהרוחניהקנייןזכויותביןלאו,אםוביןמסחרסימןאועיצובפטנט,

הוגשו לרישום או לאו.
אודרךבכללהעניקכדישלנובמערכותשלכםבשימושאואלהשימושבתנאיאין7.2

זכויותניצולאושימושבעלות,זכותמטעמכםכלשהושלישילצדאולכםלהעביר
מסחר,סימנייוצריםזכויותרק,לאאךכגון,שלנו,הרוחניהקנייןבנכסילרבותאחרות,

במפורשצויינושלאמסחריים,סודותרעיונות,שלביטוייםהמצאות,פטנטים,עיצובים,
שעתוק,הורדה,העתקה,שינוי,השכרה,מכירה,שימוש,כללפיכך,זה.בהסכם
לרשותהעמדהאופומביביצוענגזרת,יצירהיצירתהעברה,פרסום,שידור,הפצה,

באופןמותרשאינושלנובמערכותשימושכלבהחלט.אסוריםדרךבכלהציבור,
רוחניקנייןזכויותלרבותבזכויותינו,פגיעהמהווהאלה,שימושבתנאימפורש

תחול עליכם.שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה
זכויותגולשים.תוכןלהעלותלכםהמאפשריםשלנובמערכותפעילויותאואזוריםישנם7.3

לנומעניקיםאתםגולשיםתוכןבהעלאתאךאלינו,עובראינוגולשיםבתוכןהיוצרים
אותמלוגיםמתשלוםחופשיגיאוגרפי,מקוםאובזמןמוגבלשאינובתוכן,שימושרישיון

כללעשייתהבלעדי,דעתנושיקולפיעלהמחאהאולהעברההניתןאחרת,תמורה
אםוביןשלנובמערכותאםביןהבלעדידעתנולשיקולבהתאםבתוכןשימוש

נהיהשבהםאחריםמדיומיםו/אואינטרנטאתריתוכנות,מערכות,בפלטפורמות,
פעילים ו/או מעורבים בהווה ובעתיד.

רק,לאאךלרבות,משתמשים,בתוכןהזכויותמלואבעליאתםכימצהיריםהנכם7.4
אחרתהרשאהאושימושרישיוןשקיבלתםאוומשדרים,מבצעיםוזכויותיוצריםזכויות
אואלהשימושבתנאילאמורבהתאםבתוכןלהשתמשבתוכן,הנכוןהזכויותמבעל
שלישיצדאףשלזכויותצורהבשוםמפראינולהעלותשתבחרוהתוכןוכידיןכלמכוח

(קניין רוחני או אחרות).
השימושולתוצאותמשתמשיםלתוכןהבלעדייםהאחראייםאתםכיבזאתמובהר7.5

שהמשתמשיםתוכןלאףהסכמתנואתאוחסותנואתנותניםאיננווכיפרסומואובתוכן
עלבוהשימושאולתוכןהנוגעבכלעקיפהאוישירהאחריות,אףלנותהאולאמעלים

ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.
הודעה והסרה של תוכן פוגע7.6

מפרשלשיטתכםתוכןנמצאשלנושבמערכותומצאתםשלישיצדאתםאם7.6.1
הרעלשוןמהווהו/אושלכםהפרטיותזכותאתמפרו/אושלכםרוחניקנייןזכויות
אנוקשר.עימנוצרואנא"),פוגעתוכן("אחרתבדרךבכםפוגעשהואאועליכם
לבירורבכפוףהפוגע,התוכןאתלהסירמנתעלהמאמציםמירבאתנעשה

הנושא.
ואנובלבדהמשתמשיםאחריותעלמועלהמשתמשים,תוכןשכלשתדעוחשוב7.6.2

אףלנואיןזאתעםאךפוגעתוכןהעלאתלמנועכדירביםמאמציםעושים
אחריותאףעלינוחלהולאשלנולמערכותמעליםשמשתמשיםהתוכןעלשליטה

שייגרםאחר,אוכספיעקיף,אוישירנזק,לכללאוגםפוגעתוכןהעלאתבשל
מביןמיידיעלפוגעתוכןהעלאתבשלייגרם,אםשלישיים,לצדדים

המשתמשים.
הצהרות והתחייבויות.8

בגיריםאתםכימצהיריםאתםאלהשימושלתנאיוהסכמתכםשלנובמערכותבשימוש8.1
החוקיהאפוטרופוסו/אוההורהשאתםו/אומשפטיתמבחינהוכשיריםומעלה18בני
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שתחתלקטיןהמפורשאישורכםאתבזאתונתתםשלנובמערכותשמשתמשמישל
משמרתכם להשתמש במערכות שלנו.

כלו/אוצותקנה,הוראה,חוק,כלולהוראתבמלואןזההסכםלהוראותתצייתואתם8.2
דין אחר במסגרת שימוש במערכות שלנו.

הנתוניםעלמהסתמכותכםכתוצאהייגרםאשרנזקלכלאחראיםתהיואתםרק8.3
עקיף,אוישירנזקלכלבאחריותנישאשלאלכםידועוכישלנו,במערכותהמוצגים

במערכותמשימושכתוצאהשלישייםלצדדיםאולמשתמשיםשייגרםאחר,אוכספי
שלנו או הסתמכות על המידע שמופיע בהן.

הפרתו/אודיןכלהפרתאוסודיותהפרתשמהווהבאופןשלנובמערכותלהשתמשלא8.4
יוצרים,בזכויותמאלה:אחדבכלפגיעהו/אוהפרהרק,לאאךלרבותג',צדשלזכויות

שהיאסוגמכלרוחניקנייןזכותוכלמסחריסודפטנט,תעשייתי,עיצובמסחר,סימן
בזכותפגיעההרע,לשוןהציבור,ברגשותהאדם,בכבודהפרטיות,בזכותו/או

הפרסום.
ביוש,השמצה,דיבה,הוצאתאיום,לבצעאחרלשדלו/אוביצועעלמוחלטאיסורחל8.5

עלמוחלטאיסורוחלהפרטבצנעתפגיעהו/אובוטהו/אוגספורנוגרפי,מגונה,תוכן
עוולהו/אופליליתלעבירהשידולו/אופליליתעבירהלכדישעולהפעולהכלביצוע

עוולהפלילית,עבירהכדילעלותהיכולההתנהגותלעודדכדיבהשישו/אואזרחית
ו/אועבירהרק,לאאךלרבות,הציבור,ובתקנתהציבורברגשותהפוגעתו/אואזרחית

,1981תשמ"א-הפרטיות,הגנתחוק,1995תשנ"ה-המחשבים,לחוקבניגודעוולה
התקשורתחוק,1979תשל"ט-סתר,האזנתחוק,1965תשכ"ה-הרע,לשוןאיסורחוק

.1982תשמ"ב-ושידורים),(בזק
מהפעולותאחתאףלבצעלאגםמתחייביםאתםלעיל,האמורמכלליותלגרועמבלי8.6

הבאות:
אורווחלמטרותבהןשזמיניםבתכניםלרבותשלנובמערכותלהשתמשלא8.6.1

צד שלישי.למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות באמצעותכם או באמצעות
העתקה,חיפוש,סריקה,המאפשרכלשהואמצעיאויישוםלהפעיללא8.6.2

שלנו.במערכותתכניםשלאוטומטיאחזוראותרגוםמידע,כרייתקידוד,
עלונתוניםמידעלאסוףשמיועדותפעולותעלגםחלזהבסעיףהאמור

משתמשים אחרים במערכות שלנו;
המערכותאולשרתיםשלנוהמערכותביןבקשרלהתערבאולשנות8.6.3

בקשותו/אופקודותכמותלהעבירלארק,לאאךוגם,אותןהמארחות
באמצעותישיר,באופןממוחשב,ו/אואוטומטיבאופןשלנוהמערכותלשרתי

יכולאינואדםשבןכזובכמותמחשוב,יחידותמספרבאמצעותו/אואחר
אתמשבשתאומשביתהו/אושלנוהמערכותעלעומסיוצרתואשרלבצע

פעילותן באופן מלא או חלקי;
עיצובן,אתשלנו,המערכותשלהקודאתכלשהיבדרךלהעתיקאולשנות8.6.4

חוזרתהנדסהשלבדרךלרבותבהןהמופיעיםהתכניםאתאושירותיהןאת
או פירוק;

לשנות,להעתיק,להפיץ,להשכיר,למכור,לפרסם,איןספק,הסרלמען8.6.5
אישי,באופןאםוביןמסחריבאופןאםביןבזה,וכיוצאלהציגלשווק,למכור,

כל תוכן ומידע המצוי במערכות שלנו;
רשותללאמסחריאופרסומיאופיבעלתוכןשלנובמערכותלפרסם8.6.6

מפורשת בכתב מאיתנו;
סיום ההסכם.9

לבטלחלקי,אומלאבאופןלבינכם,בנינוההתקשרותאתלסייםזכותנועלשומריםאנו9.1
בכלחלקיאומלאבאופןשלנולמערכותשלכםהגישהאתולחסוםמולכםזההסכם

אוהשימוש,תנאיהפרתאועמידהאישלמקרהבכלמראש,כךעללהודיעומבליעת
אתלהפרמתכווניםשאתםלחשודסיבהלנותהיהאםאודיןכלהוראתהפרתםאם

ישותאואדםכלבאמצעותאובעצמכםאםביןוהכלדין,כלהוראתאוהשימושתנאי
מטעמכם.
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שלבמקרהבכלחלקהאוכולהזההסכםואתההתקשרותאתלסייםרשאיםאנוכן,כמו
הרשאותיהםבמאפייניהם,בפרטיהם,באפליקציה,באתר,אנוש)טעות(לרבותטעות

וכיוצא בזה.

הגבלת אחריות.10

AS(שהןכפיזמינותשלנוהמערכות10.1 IS,(אואחריותהבטחה,התחייבות,כלללא
ובשוםבמשתמעולאבמפורשלאצורה,בשוםמתחייביםלאאנושהוא.סוגמכלמצג
המערכותלאיכותהנוגעבכלמטעמכםמיכלפיו/אוכלפיכםאחראייםנהיהלאאופן
שזמיןהמידעודיוקלנכונותרק,לאאךלרבות,בהן,שזמיןלמידעו/אוולתפעולןשלנו
זמינותו/אושלנו,במערכותהזמיניםאחריםפרטיםו/אוהשמותונכונותלדיוקו/או

שירותים.המערכות שלנו ו/או רכיביהן השונים ו/או המידע ו/או אבטחת
תבחרושבאמצעותוהקצהבמכשירתלויהשלנוהמערכותזמינותהדברים,מטבע10.2

ו/אוהסלולרהאינטרנט,רשתשלבזמינותגםכמושלנובמערכותולהשתמשלגשת
ו/אושלנובמערכותשלכםבשימושכשלבשלאחריותאףלנותהאולאהחשמל
אובמישריןהנובעותסיבותבשלבהן,להשתמשמטעמכםמישלו/אושלכםביכולת

כלו/אוהחשמלו/אוהסלולרהאינטרנט,ברשתשלכם,הקצהבמכשירבעקיפין
תשתית אחרת שאינה מטעמנו ו/או בשליטתנו.

עירונייםבאזוריםלעיתיםבטבעלעיתיםבחוץ,פעילותהיאהאשפהנקודותניקיון10.3
בסיכוןכרוךהאשפהנקודותניקיוןהדברים,מטבעאשפה.עםבמגעכרוכהואשר

שתימצאהאשפהבשלאםוביןהאווירמזגהסביבה,תנאיבשלאםביןמסוים
במשנהלנקוטדעת,שיקוללהפעילנדרשיםאתםלכךאיהאשפה.בנקודות
האשפהסוגהשטח,בתנאיהיתר,ביןובהתחשב,האשפהנקודותבניקיוןזהירות

כדיבטיחותבאמצעילנקוטאחראיםאתםהיתר,וביןהניקיוןבנקודותשתימצא
לבישתביטוח,רכישתכגוןלרכושו/אולסביבהלכם,נזקו/אופציעותלמנוע

בהתחשבהנדרשתבזהירותולנהוגמשמשמיגוןגבוהותנעלייםנעילתכפפות,
הסיכוןאתשניתןכמהעדולצמצםפציעותלמנועכדיהשוניםהשטחבתנאי

שלנו בכלל.האינהרנטי הכרוך בניקיון נקודות האשפה ושימוש בפלטפורמה
אחריותכםעלייעשההאשפהנקודותניקוילרבותשלנובמערכותהשימוש10.4

בהורדההכרוכיםהסיכוניםאתעצמכםעללוקחיםואתםוהבלעדיתהמלאה
מהסיכוניםאותנוופוטריםכאמורהשימושובתוצאותשלנובמערכותושימוש

הכרוכים בכך באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.
תלונהתביעה,טענה,כלעלחוזרובלתיסופימלא,באופןבזאת,מוותריםאתם10.5

קבלניאם,חברותבנות,חברותספקינו,מנהלינו,עובדינו,כנגדנו,דרישהו/או
במערכותלהשתמששלכםהיכולתאיאולשימושביחסמטעמנומיכלו/אומשנה
ו/אוהפסדהוצאה,נזק,כלבגיןו/אוכאמורבהןהזמיניםובתכניםבמידעשלנו,

בשללכםשייגרמולרכוש,וגםלגוףמצטבריםו/אועקיפיםישירים,כיס,חיסרון
פוטריםואתםאשפהנקודותניקיוןבשלהיתרביןשלנו,במערכותושימושהורדה

.אותנו מכל אחריות כאמור
ושימושמהורדהכלשהיבדרךהנובעעקיףאוישירנזקלאףבאחריותנישאלאאנו10.6

אםביןוזאתמהן,חלקבכלאובהןלהשתמשהאפשרותמחוסרו/אושלנובמערכות
יכולנו לצפות את הנזק מראש או לא.

תוכנותוירוסים,תגובה,זמניתקלות,להפרעות,כלשהיבאחריותנישאלאאנו10.7
לגרוםו/אושלנובמערכותלפגוםאולהפריעעלולאשראחרגורםכלאוזדוניות
כימתחייביםאיננוכן,כמוכלשהם.שלישייםלצדדיםו/אולכםכלשהםנזקים

זדונימרכיבמכלאומוירוסיםנקייםפועלות,הןשמכוחםהשרתיםאושלנוהמערכות
בכלהכרוכותוהתוצאותההוצאותבכלתישאואנחנו,ולאאתם,אחר;מזיקו/או

ייגרמואשרלנזקיםרק,לאאךלרבות,בהם,צורךשיהיהתיקוןאושירותטיפול,
נזקכלאומידע,אובדןמטעמו,מיאוהמשתמששללתשתיותו/אוהמחשבלמערכת

ו/אוזהמהסכםלגרועמבלישלנו.במערכותושימושמהורדההנובעיםאחר
כלעלחוזרובלתיסופימלא,באופןכלפינומוותריםאתםדין,כלפיעלמזכויותינו
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בסעיףלעילכאמורתוצאותו/אומהוצאותהנובעתדרישהו/אותלונהתביעה,טענה,
זה.

קישורים ופרסומות.11

אנואחרים.לאתרים/אפליקציות)links(קישוריםלהופיעעשוייםובאתרבאפליקציה11.1
אךלרבותשהיא,בחינהמכלאחריםאתריםאובאפליקציותלמתרחשאחראיםלא
הימצאותמטעמכם.מיכלשלאושלכםברכוששלכם,ברגשותפגיעהכלרק,לא

כימצגו/אולקישורלגשתמצדנוהמלצהמהווהאינהבאתראובאפליקציההקישור
קישורעלשתלחצוברגעאפליקציות.אואתריםלאותםכלשהיחסותנותניםאנו

חליםשלאאחריםשימושתנאילהםאשראחריםאפליקציהאולאתרתועברואתם
בינכם לביננו.

אשראחריםמאתריםלרכושניתןאשרשירותיםו/אולמוצריםאחראיםלאאנו11.2
אובאתריםהמידעלאבטחתגםכמובאתר,אובאפליקציהמופיעאליהםקישור

הכלולהמידעמהימנותאונכונותאתלבדוקצעדאףנקטנולאאחרים.אפליקציות
מיוכלכאמור,אחריםאתריםאואפליקציותדרךהמוצעיםבמוצריםו/אובשירותים

ועלמרצונוזאתעושהקישורבאמצעותאפליקציהמורידאואחרלאתרשנכנס
אחריותו בלבד.

שיפוי.12

ו/אומטעמנושיבואמימלא,באופןאותנוולשפותלהגןומתחייביםמסכימיםהנכם12.1
כלבגיןמטעמנו,מיכלאועמנו,קשוריםתאגידיםספקנו,מנהלינו,עובדינו,בנעלינו,

שכרזהובכללבעקיפין,אובמישריןשייגרמו,הוצאהאותשלוםאובדן,הפסד,נזק,
תפרואםו/אוידכםעלאלהשימושתנאיהפרתעקבאועםבקשרעו"דטרחת

הוראות כל דין .
שונות.13

הישראליהדיןיחולבפרטאלהשימושתנאיועלבכלללבינכםביננוהיחסיםעל13.1
ייחודיתשיפוטסמכותתהיהאביבתלבמחוזהמוסמךהמשפטלביתורקאךבלבד.

הנוגעבכלו/אושלנולמערכותבקשרענייןאומחלוקתסכסוך,בכללדוןובלעדית
לתנאי השימוש ו/או הנובע מהם.

כלשהיזכותבמימוששיהויאומאכיפהלהימנעאולאכוףשלנוהחלטהשום13.2
עלתשליךאוהזכותעלכוויתורתפורשלאדיןמכלאוהנ"להשימושמתנאיהנובעת
זכותכללאכוףו/אועללעמודמאיתנומניעותו/אוהשתקתהווהולאאחריםמקרים

דין.מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל
כלשהוסעיףו/אותניהכיכלשהי,מורשיתשיפוטסמכותידיעלשייקבעבמידה13.3

השיפוטיתהרשותתתבקשאכיפה,ברישאינםאובטלמהם,חלקכלאוזה,בהסכם
שלדעתםלאומדבהתאםקיומםאתשיאפשרבאופןזהסעיףו/אוזותניהלפרש

אכיפהברשאינואוהבטלהסעיףאתלהחליףו/אוזההסכםמתנאיכעולההצדדים,
יישארוההסכםתנאישארהצדדים.דעתאומדעםאחדבקנהשעולהאחרתבהוראה

בתוקפם וללא שינוי.
אותקפהאינהאלה,שימושמתנאישהוראהיפסוקמוסמךמשפטשביתהיה13.4

אותנאיידיעלויוחלפוימחקוהוראהאותנאיאותואזישהיא,סיבהמכלאכיפהאינה
לעיל,האמורמכלליותלגרועמבליומהותם.בתכליתםלהםהקרוביםאחרים,הוראה

שינוי.יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף
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