


 

  ל" אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן ה
הלת החברהמפורשת בלא קבלת הסכמת  פעולה המבצע  , בכתב ומראש.מה

ה חשוף   .וספת לתביעה בגין כך ללא התרעה שצוי

 

ו/או דרישה כלפי וורלדשופ או מי מטעמה במקרה שכזה וכי האחריות לגיבוי כל תוכן זה תהא 
  אך ורק על ידי.

 
יזית את המכשיר בחזרה לחנות מובהר כי יתכן כי במקרה של תקלה בתוכנה יהיה עלי להביא פ .9

לתיקון התוכנה, במידה ופעולה זאת לא אפשרית, לא יינתן כל זיכוי כספי חלקי או מלא ותוקף 
  מנוי התוכנה יישאר ללא שינוי.

ן התוכנה לאחר וללא רשותו ל מקרה של מסירת המכשיר עליו תותקמוסכם ומובן לי כי בכ .10
וידיעתו, יתכן וכי אני מבצע עבירה על החוק מחוקי מדינת ישראל וכי מחובתי ואחריותו להתייעץ 

 מכשיר סלולרי זה לרבות ולא רק בדבר: "בעם איש מקצוע לרבות עו"ד בדבר ביצוע כל פעולה 
אותה מדינה בה ת וחוקים נוספים ב" ובדבר חדירה לפרטיו1979-ט"תשל, סתר האזנת חוק

 עשה השימוש.ת
שא בכל אחריות פלילית ו/או רכושית ו/או כל אחריות אחרת יוורלדשופ ו/או מי מטעמה לא ת .11

 ידעו אותי בדבר הצורךאשר בוצעה על ידי הח.מ, וכי בדבר ביצוע כל פעולה הנוגדת את החוק 
 .להתייעץ עם בעל מקצוע לרבות עו"ד לפי ביצוע כל פעולה

ידוע לי כי במקרה של עדכון גרסת המכשיר ו/או תוכנה (אפליקציה) מסוימת, בין שבאופן יזום  .12
במקרה של מחיקת התוכנה כאמור, או  וכיובין שבאופן אוטומטי, יתכן וכי התוכנה תמחק, 

לרבות אנשי קשר או הגדרות יצרן, בין  במקרה של מחיקת המכשיר ו/או שחזור המכשיר
לשם פיזית מסור את מכשיר הסלולארי לידי וורלדשופ תאם וליהיה עלי ל, כוונה ובין שלאבש

ככל וניתן לעשות זאת מבחינת התאמת תוכנת הגיבוי למכשיר  התקנת התוכנה מחדש
 .הסלולארי באותה עת

מובהר לי שבכל מקרה של החלפת מכשיר או התקנה מחדש אשלם דמי התקנה מחדש, כמו גם  .13
 י חידוש מנוי לפי העלות הקבוע באותה עת.במקרה של חידוש מנוי אשלם דמ

לא , יתכן וכי התוכנה של עדכון גרסה של המכשיר או אפליקציות שבו ל מקרהבכ ידוע לי כי .14
לזמן בלתי קצוב, וורלדשופ תעשה כל שביכולתה על מנת להתעדכן עם הגרסאות  תפעל

כמו כן, הלקוח לא יפסיקו לעבוד גם הם. תוכנת הגיבוי  במקרה שכזה כל מאפייני, החדשות
 יהיה זכאי לכל פיצוי כספי ו/או החזר כספי כלשהו בגין הזמן בו התוכנה או חלקה לא עבדה.

, לא תהיה אפשרות לקבל מיקום המכשיר  GPSמובהר כי במקרה ובמכשיר יופסק אפשרות ה  .15
באופן ידני וע"י הלקוח בלבד. כמו כן, במקרה שקיימת תוכנה להקלטת  GPSעד להדלקת ה 

שיחות ו/או תוכנה להגנה (אנטיוירוס), יתכן וכי הספייפון לא יעלה את הקלטת השיחות ו/או 
נתונים אחרים, חלקם או כולם. על הלקוח להסיר תוכנות ידנית מהמכשיר ככל שבתמיכה של 

ל מקרה של תקלה כזו, ללקוח לא תהא הזכות לדרוש וורלדשופ ימסרו שיש לזאת זאת. בכ
 החזר כספי חלקי ו/או מלא ו/או כל פיצוי. 

וורלדשופ תספק שירות לקוחות ותמיכה טכנית, עם זאת, מובהר כי יהיו זמנים בהם לא יהיה  .16
זמן התיקון עלול להשתנות בהתאם  ,מענה טלפונית מכל סיבה שהיא וכן במקרה של תקלה

וכי צוות וורלדשופ יהיה  שהיאלה, בכל מקרה, מובהר כי יתכנו תקלות מכל סוג לבעיה ו/או לתק
אחראי לנסות לתקנם במועד סביר, במקרה כזה, מובהר כי הלקוח אינו זכאי לפיצוי כספי ו/או 

כיאה למוצרים  וכי תקלות עלולות להיגרם מכל סיבה שהיאו/או כל החזר כספי כל פיצוי אחר 
 .טכנולוגים מסוג זה

ל אף כי וורלדשופ תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות פרטיי האישים כלפי כל ע .17
לעיל, לוורלדשופ תהא  9ו/או  8רה של ביצוע עבירה כאמור בסעיף מובהר כי בכל מקגורם זר, 

להציג ולחשוף בפני כל רשות חוקרת מוסמכת לרבות משטרת ישראל ו/או בית משפט,  הזכות
יות וכי לא ביצוע עבירות פלילולחשוף למנוע ובין שלא, כל מידע על מנת לסכל,  בין שעל פי צו

 תהא לי כל טענה על כך.
אך הכוונה גם בלשון נקבה בהתאם כל האמור בהצהרה זו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד  .18

  למין המצהיר.
  


