תנאי השימוש באתר
 .1במהלך השימוש בשירות משלוח הודעות ה SMS -של ביפר בע"מ )"ביפר"( ,אנו מתחייבים לפעול על פי
הכללים הבאים ,ללא יוצא מן הכלל:
 .2רשימת הנמענים אליהם ישלחו הודעות  SMSמטעמנו תכלול אך ורק מנויים או בעלי ציוד קצה אשר נתנו
לנו הסכמה מפורשת ומתועדת מראש לקבל מכם הודעות לטלפונים הסלולאריים שאת מספריהם נמסור
לכם.
 .3אנו מתחייבים שלא לשלוח הודעות שמכילות כל אחד מהתכנים הבאים:
•

תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" “SPAM" ,או "דבר פרסומת" )שמשמעו ,מסר שמטרתו לעודד
רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת( או משלוח המוני של הודעות דואר
אלקטרוני או הודעות  SMSשלא על-פי בקשת הנמענים או תוך הפרת הוראות חוק התקשורת )בזק
ושידורים( )תיקון מס'  ,(40התשס"ח – ") 2008תיקון  .("40בנוסף ,לא תיכלולנה הודעות מטעמנו תכנים
הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לשירותי רט"ן ו/או לציוד קצה ,ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן
במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן.

•

כל חומר הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן  -לרבות בזכויות יוצרים
ו/או סימני מסחר ,ו/או בעוולות מסחריות ו/או בזכות לשם טוב ,ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון
לאחרים.

•

כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

•

כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ,את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

•

כל חומר בלתי-חוקי ,או חומר המעודד ,תומך ,מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה
המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

•

כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ,או הפוגע בפרטיותו.

•

כל חומר בעל אופי או תוכן ,עוין ,מאיים ,גס ,גזעני פוגע ברגשות הציבור ,עלול להוות בסיס לתביעה
אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

•

כל חומר הפוגע במוניטין ובשם הטוב של המפעיל הסלולארי

 .4ידוע לנו כי המפעיל הסלולארי או מי מטעמו רשאי לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן שירותי רט"ן לרבות
השירות נשוא הסכם זה בין ביוזמת המפעיל הסלולארי ,בין לבקשת ביפר ובין בעתות חרום.
 .5ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי (1) :הנכם מפעילים את השירות המוצע לנו וליתר לקוחותיכם באופן עצמאי(2) ,
המפעיל הסלולארי אשר למנוייו נשלחות ההודעות הינו וימשיך להיות פטור מכל אחריות בגין משלוח
הודעות ה ,SMS -מועדן ,תכניהן ותוצאותיהן (3) ,כי המפעיל הסלולארי משמש אך ורק רשת תקשורת
להעברת ההודעות לטלפונים.
 .6מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,אנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כי אנו נהיה אחראים באופן בלעדי וללא
הגבלה לתוכנם של כל ההודעות והמסרים שיישלחו על ידינו באמצעות המערכת של ביפר ו/או בסיועה ,וכי
אנו נפצה ו/או נשפה אתכם לאלתר בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ,כספיים או אחרים ,בין ישירים ובין
עקיפים ,שיגרמו לכם כתוצאה מאי מילוי או הפרה ,בין במעשה ובין במחדל ,של איזו מהתחייבויותינו על פי
מסמך זה ו/או על פי הסכמים בינינו ו/או על פי כל מסמך אחר עליו נחתום בקשר עם השירות של ביפר ו/או
על פי כל דין ,לרבות אך לא רק תיקון  ,40לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לכם בשל תביעה שתוגש
נגדכם ,אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.
 .7למען הסר ספק ,הננו לאשר כי ידוע לנו כי איכות השירות שתספקו לנו תלוי במידה מוחלטת באיכות הרשת
הסלולארית אשר למנוייה נשלחות ההודעות ולתנאיה ,וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש
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 .8יש להשתמש בדפדפן מסוג  Explorer 7, Explorer 8או  Firefoxבלבד.
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