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העלאת (  ) Uploadהתכנים על-ידי המשתמש לפלטפורמה ורכישת דפי נחיתה במערכת
מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כדלהלן:
המשתמש הוא בעל מלוא הזכויות בתכנים אלה ,לרבות זכות היוצרים בהם; וכן-
אין מדובר בתכנים אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין ,לרבות אך לא רק כל תוכן
בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מאיים
ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או
הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת
של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר; וכן-
לא ייכלל בתכנים כל תוכן מכל סוג שהוא העלול להזיק למערכת ו/או לאתר ו/או לאחרים ולא
יישלח לנמענים השונים "וירוסים" ו/או "דואר זבל" ו/או "ספאם" ו/או "סוסים טרויאנים" וכיוצא
באלה.
המשתמש יהיה אחראי לבדו על כל התכנים מכל סוג שהם שיועלו (  ) Uploadעל ידו
למערכת וחברת  anypageלא תפקח ואינה ולא תהיה אחראית לתכנים אלה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,חברת  anypageאוסרת מראש על המשתמש לעשות שימוש
במערכת ו/או בשירותים המוצעים על ידה לכל מטרה הנוגדת את הדין ו/או אסורה על-פי כל
דין ,ובין היתר אוסרת על הכללת תכנים מכל סוג שהם במסרי הדואר האלקטרוני ו/או
בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי
כל דין ,לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי
ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול
להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע
ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר.
חברת  anypageרשאית (אך לא חייבת) למנוע מהמשתמש להעלות (  ) Uploadתוכן כזה או
אחר על גבי המערכת ו/או במסגרת השירותים הנבחרים וכן רשאית (אך לא חייבת) להסיר כל
תוכן מכל סוג שהוא שיסופק על ידי המשתמש כאמור לעיל ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש
מצד המשתמש במערכת לרבות חסימת החשבון האישי של המשתמש במערכת ,זאת מהמועד
בו יוכח לה במפורש כי התוכן שהפיץ המשתמש באמצעות המערכת נוגד ו/או מפר את הדין
כאמור לעיל ,והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת  anypageוללא כל צורך בכל
אישור מצד המשתמש .במקרים כדלהלן יוחזר למשתמש מלוא הסכום אשר שולם עבור הדף
אשר יצר
אך רק אם סגירת הדף\חשבון נעשה בסמוך לשבוע ימים מיום הרכישה .לאחר מכן לא יוחזר
כספו של המשתמש .החזר כספי נתון לשיקול החברה ואין החברה מתחייבת לכך.
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עם מילוי פרטי התשלום ,המשתמש בשירותי החברה מאשר בזאת את הסכמתו ואישורו לרכישת
דף נחיתה במערכת  ANYPAGEואת כל הכללים והחוקים החלים איתה .הסכמה זו חלה גם על
תוספות נוספות וכל פיצ'ר חדש אשר הגולש ירצה להוסיף בין אם בהווה או בעתיד.
החזר כספי ייעשה בכפוף לשיקול והחלטת החברה .החברה אינה מתחייבת להחזר כספי.
השימוש בדפי הנחיתה מותנה בתקופת זמן מוגבלת אשר מצוינת בתקופת השימוש בכפוף לחבילה
אותה ירכוש המשתמש.
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במסגרת השימוש במערכת ,המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות
לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם
לעיל ,לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-ותקנותיו.
המשתמש מאשר שימוש במידע הנמענים שנצבר ע"י anypage
המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים
שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי
חברת  anypageו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא ,סופי ומוחלט
על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
החברה או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש
לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה
שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות ,שיהיו בהן כדי לשבש את
השירותים הנבחרים ,לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו\או אי זמינות של דפי נחיתה וטפסים.
כמו-כן ,חברת  anypageאינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים
בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל
המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר
בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם .המשתמש מאשר ומצהיר
בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה במקרה
של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט
לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד
החברה או מי מטעמה בעניין זה.
המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את חברת  anypageאו מי מטעמה על מלוא הוצאותיה
ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי
מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת
המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת ,לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל
הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן
שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות
המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו
למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.
כמו-כן ,המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט כנגד החברה
או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או
השימוש שעשה המשתמש במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך
ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לחברת  anypageו/או למי מטעמה בשל
כך.

כללי
 .1החברה רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של המערכת ו/או האתר על-פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר .במידה
ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר ,למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בעניין זה והם מוותרים בזאת
מראש ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד חברת  anypageו/או מי
מטעמה בעניין זה.
 .2החברה תשבית את המערכת מעת לעת ,לצורכי תחזוקתה .במקרים מעין אלה ,עשויה
המערכת להיות מושבתת עד  24שעות ,כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת .למען
הסר ספק ,בעת השבתת המערכת לא ניתן לעשות שימוש בשירותים הנבחרים ו/או להירשם

למערכת ו/או דפי הנחיתה עלולים לא להיות זמינים .חברת  anypageתודיע למשתמש,
לפחות  7ימים מראש ,על פעילות תחזוקה מתוכננת במערכת.
 .3במקרים של השבתת המערכת בשל כוח עליון ,קרי במקרים אשר אינם תלויים בחברת
 ,anypageתפעל החברה כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.
 .4תנאי השימוש במערכת מבטאים וממצים את כל ההבנות שהתגבשו בין חברת החברה לבין
המשתמש וכל הסדרים ו/או מצגים ו/או הבנות שהיו בטרם אישורו של המשתמש את תנאי
השימוש במערכת ,ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש בתנאים השימוש המערכת ,מבוטלים בזאת
ולא יהיו להם כל תוקף.
 .5המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת ,הבין את תוכנם והוא מסכים
מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על
עצמו כמפורט לעיל.

