תקנון ותנאי שימוש באתר Psd2html

 .1מבוא
 .1.1תקנון זה נועד להסדיר את הכללים ותנאי השימוש באתר האינטרנט בכתובת
( www.cbl.co.il/psd2htmlלהלן " האתר") ותנאי העבודה מול בעלי האתר (להלן "
מדיה") מצד אחד ובין משתמשי האתר ו/או מזמיני השירות (להלן" :
(להלן" :הצדדים").
 .2.1השימוש באתר ו//או ביצוע עסקאות עם אסף מדיה ייחשבו

אסף

הלקוח") מצד שני

כהסכמה מלאה לכל התנאים,

ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 .3.1תקנון זה כתוב בלשון רבים ו/או בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל גולש ו/או
לקוח.
 .4.1אין לראות בסדר הסעיפים ,בגודל האותיות ובמשקלן כפשרנות לתקנון זה.
 .5.1אסף מדיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,לפי שיקול דעתה ,וללא קבלת הסכמת
המשתמש ,את תקנון זה ואת תנאי השימוש .בכל שימוש באתר ו/או ביצוע עסקאות מול אסף
מדיה ,באחיות המשתמש לבדוק כי התקנון שבידו מעודכן וכי הוא מודע לכל התנאים
והכללים החלים עליו בשימוש באתר או בביצוע עסקאות מול אסף מדיה.

 .2השימוש באתר
 1.2האתר מוגבל לשימוש אישי ,ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב
מאסף מדיה  .על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק ,להפיץ,
לשדר ,להציג ,לבצע ,לשכפל ,לפרסם ,להנפיק רשיון ,ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט
מפריטי המידע ,התוכנה ,המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 2.2אסף מדיה רשאית לסגור את האתר ולשנות ,מעת לעת ,את מבנהו ,מראהו וזמינותם של
השירותים והתכנים הניתנים בו ,וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש .על כן ,לא תהא
למשתמש כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי אסף מדיה בקשר לכך.
 3.2אסף מדיה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אסף מדיה ,נזקים ,קלקולים ,תקלות,
כשלים בחומרה ,תוכנה או בקווי התקשורת אצל

אסף מדיה או מי מטעמה או ייפגע מכל

סיבה אחרת  .אסף מדיה לא תהא אחראית לכל נזק  -ישיר או עקיף  -עגמת נפש וכיוצא בכך
שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 4.2אין אסף מדיה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר
אינטרנט פעיל .עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר
המקושר הינו מהימן ,מלא או עדכני ,והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך .יתכן
שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך ,או שאתה מתנגד לתוכנם ,או שהנך סבור כי
אסף מדיה אינה
הם מקוממים ,מרגיזים ,בלתי נאותים ,בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
אחראית לתכנים ,לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה
אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 5.2מבלי לגרוע מן האמור ,החברה אינה אחראית לכל נזק  -עקיף או ישיר  -שייגרם לך או
לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם
תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על
מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 6.2כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו ,ובכל תוכנה ,יישום ,קובץ גרפי ,טקסטים ,קוד
מחשב וכל חומר אחר הכלול בו  -שייכות לאסף מדיה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה ,ו/או
שותפים עסקיים ,לפי העניין .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לתרגם או למסור לצד
שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של אסף מדיה בכתב ומראש .שמ ו של
האתר ,שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) המופיעים
באתר ,הינם קניינה הבלעדי של אסף מדיה.
 7.2השימוש באתר יינתן אך ורק לשימוש יחיד באמצעות דפדפן אינטרנט .א ין להפעיל או לאפשר
להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות מסוג

Crawlers, Robots

וכדומה ,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
למעט במקרים בהם יינתן אישור מיוחד מאת אסף מדיה.

מתכני האתר

 8.2אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ( ,)Frameגלויה או סמויה.
 9.2אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא  -ובכלל זה באמצעות כל תוכנה ,מכשיר ,אביזר או
פרוטוקול תקשורת  -המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט
פרסומות ותכנים מסחריים.

 01.2אין לקשר ל אתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ,תכנים המעודדים לגזענות או
להפליה פסולה ,או המנוגדים לחוק ,או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות
המנוגדת לחוק.
 11.2אין לקשר לתכנים מ האתר ,שאינם דף הבית (" קישור עמוק ") ואין להציג ,ו/או לפרסם
תכנים כאמור בכל דרך אחרת .במסגרת זו ,חל איסור לקשר לתכנים מהאתר  ,במנותק מדפי
האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה :אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ
גרפי ,אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים) .כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט
באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש ,לדוגמה :בשורת הכתובת
( )Status barבדפדפן של המשתמש .אין לשנות ,לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה
בכל כתובת אחרת;

 .3ביצוע עסקאות מול אסף מדיה
 1.3במסגרת תקנון זה יובהרו התנאים בעסקאות הקשורות לחיתוך אתרים באינטרנט או
לעסקאות שיבוצעו במסגרת האתר.
 2.3קידוד אתר ו/או חיתוך אתר ו/או פירוק אתר משמעו המרה של קבצים גרפיים ,לרבות קובץ
מסוג  PSDלקובץ  HTMLוקבצים נלווים לרבות קובץ מסוג  CSSוקובץ מסוג  JSבמידת
הצורך ,במידת האפשר וככל שניתן.
 3.3אסף מדיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ו/או לבטל מבצעים ו/או הטבות מבלי
לתת דין וחשבון ומבלי לתת התראה מוקדמת .על כן ,לא תהא למשתמש באתר ו/או ללקוח
כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי אסף מדיה בקשר לכך.
 4.3יובהר כי מחיר העסקה המופיע באתר אינו מחייב ועשוי להשתנות בהתאם לעמוד/ים אותו/ם
אסף מדיה תתבקש לקודד וכן בהתאם לתנאי התשלום.
 5.3יובהר כי התשלום יתבצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית בלבד ,בתשלום אחד .תשלום
באמצעות המחאה יחוייב בעמלה של כ  6.72ש"ח+מע"מ.
 6.3הצדדים מסכימים כי באחריות הלקוח לדאוג שהתשלום יתקבל באופן מידי עם תחילת
העבודה ובכל מקרה לא יאוחר מעת סיום העבודה.
 7.3חשבונית מס/קבלה תנתן ללקוח אך ורק לאחר קבלת התשלום ולא לפני בהתאם לחוק
'מע"מ על בסיס מזומן' .הצדדים מסכימים כי במידה והתשלום יבוצע באמצעות שיק
חשבונית מס/קבלה תנתן רק לאחר  3ימי עסקים מרגע הפקדת השיק.

,

 8.3יובהר כי במידה והלקוח יחליט לבטל את העסקה מכל סיבה ,בטרם סיום העבודה ,יאלץ
לשלם לאסף מדיה  91%מסכום העסקה שכן לאסף מדיה כרוכות הוצאות בפרוייקט זה
לרבות מוצרים המותאמים אישית עבור הלקוח ולכן הלקוח מוותר על כל זכויותיו בהבט זה.
יובהר כי במקרה זה התשלום יהיה תשלום אחד ,באמצעות העברה בנקאית בלבד.
 9.3יובהר כי במידה והלקוח יחליט לבטל את העסקה מכל סיבה ,לאחר סיום העבודה ,יאלץ
לשלם את הסכום במלואו.
 1900ש"ח ,תחילת העבודה מותנית
 01.3יובהר כי במקרים בהם התמחור עולה על סך של
בהמצאת ש'ק בטחון על-סך הסכום המלא לתאריך פירעון למועד התשלום האחרון.
 5ימי
 11.3יובהר כי במקרה של איחור בתשלום ,מכל סיבה שהיא ,מעל חמישה ימי עסקים (
עסקים) מעת תחילת העבודה ,יתווספו  5ש"ח או  1%מערך התשלום שיאוחר (לפי הגבוה),
התוספת הינה על כל יום איחור( .לדוגמא ,עסקה שנסגרה ע"ס של  1,000ש"ח והתשלום
יתעכב ב 7 -ימים ,ישלם הלקוח תוספת של  10ש"ח על היום ה 6 -ועוד  10.10ש"ח ,שהם 1%
מהסכום האחרון  1,010 -ש"ח ,על היום ה .7-סה"כ  1,020.10ש"ח).
 21.3יובהר כי אין בסעיף הקודם ויתור מצד אסף מדיה על הוספת ריבית והצמדה ע"פ חוק מעבר
לתוספות שצויינו לעיל.
 31.3יובהר כי איחור בתשלום ,מכל סיבה שהיא  ,משמעו כל סיבה בה תשלום לא הגיע לידי אסף
ד'.
מידה במועד הנקוב לרבות (אר לא רק) מקרים של כח עליון ,שביתות ,טעויות אנוש וכ
יובהר שוב כי העברת התשלום בזמן הינה באחריות הלקוח בלבד.
 41.3יובהר כי יום עסקים משמעו כל יום

שבו נעשית פעילות עסקית ,דהיינו ימי לוח שאינם

כוללים שבתות וחגי ם/מועדים נוצריים ויהודים .בנוסף ,במסגרת תקנון זה לא יחשבו הימים
 19באוגוסט ,בין ה 30 -באוגוסט ל2 -
הבאים כימי עסקים :ימי שישי ,התשעה באב ,ה-
בספטמבר ,ה 10 -באוקטובר ,ה 20 -באוקטובר ,ה 28 -באוקטובר ,עשרה בטבת ,ה 11 -בינואר,
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה (ה 27 -בינואר) ,תענית אסתר ,ה 5 -במרץ ,ה 11 -במרץ ,ה1 -
באפריל ,ה 11 -וה 12 -באפריל ,ה  24במאי ,ה 7 -ביוני ,י"ז בתמוז ,צום גדליה .יובהר כי הדגשה
של תאריכים אלו היא למען הסדר הטוב ואין לראות בתאריכים אלו כגוברים על תאריכים
אחרים או ע"מ לשלול תאריכים אחרים של חגים ומועדים נוספים בלוח השנה שאינם ימי
עסקים.

 51.3בנוסף לאמור בסעיף הקודם ,יובהר כי יום עסקים יתחיל בשעה ( 8:00שעון ישראל) ויסתיים
בשעה ( 16:00שעון ישראל) .עסקאות שיסגרו לאחר סיום יום עסקים ייחשבו רק ביום
העסקים הבא.
 61.3בנוסף לאמור בסעיפים הקודמים ,ימי שלישי יסתיימו מוקדם יותר בשעה  12:45וימי ראשון
יתחילו מאוחר יותר בשעה  13:00ויסתיימו בשעה .17:00
 71.3מבלי לגרוע מהסעיפים הקודמים ,החגים הבאים יחשבו כימי עסקים מקוצרים (

09:00-

 :)12:45ערבי חג 8 ,ימי חנוכה ,ה 18 -וה 20-באוגוסט.
 81.3יובהר כי באחריות הלקוח לספק חומרים לרבות (אך לא רק) קבצי  ,PSDתמונות ,מידע
ותכנים נוספים לטובת הצלחת הפרויקט .הצדדים מסמכים כי ללקוח לא תהא כל
תביעה/טענה/בקשה במקרה בו אסף מדיה יצרו מוצר שלא לטעמו של הלקוח במקרה בו לא
סיפק את כל התוכן האפשרי ואת חומרי הגלם.
 91.3יובהר כי באחריות הלקוח לשתף פעולה ולפנות מזמנו לטובת הצלחת הפרוייקט.
 02.3יובהר כי קידוד האתר יהיה מדויק (ככל שניתן) לתמונה הגרפית המתקבלת בקובץ ה.PSD -
 12.3יובהר כי האתר המקודד ייתמ ך בדפדפנים :אינטרנט אקספלורר  8ומעלה ,מוזילה פיירפוקס
 ,14וגוגל כרום  .20הצדדים מסכימים כי לא תמיד יהיה ניתן לתמוך בדפדפנים נוספים ובכל
מקרה תמיכה נוספת תחויב בתשלום נוסף.
 22.3הצדדים מסכימים כי על כל תביעה נגד הלקוח ו/או מטעמו בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או
הפרת זכויות על ביצוע רעיון לרבות תביעות בגין שם המוצר ,רעיון המוצר ,לוגו המוצר ,עיצוב
המוצר וכד' ,עבירות פליליות ו/או אזרחיות אשר יהיו מופנות כלפי הלקוח יהיה אחראי
הלקוח בלבד וכי לאסף מדיה אין שום אחריות משפטית בביצוע פרויקט זה משום שביצועו
הינו תוצאה של הוראות מדייקות מצד הלקוח .באחריות הלקוח לוודא כי המוצר שסופק לו
אינו עובר במזיד או בשוגג על חוקי המדינה בה הוא נמצא .על הלקוח לוודא כי המוצר אינו
מפר זכויות יוצרים בכל צורה שהיא ,שאינו פוגע ברגשות הציבור ,שאינו מעודד אלימות וכד'.
 32.3הצדדים מסכימים כי הזמנת העבודה כמוה כהסכמה לכל תנאי הסכם זה
 42.3הצדדים מסכימים כי כל המחירים המצוינים באתר ובתקנון זה אינם כוללים תוספת מע"מ
ע"פ חוק.

