תנאי שימוש – אפליקציית טיסר בע"מ
תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית טיסר (להלן " :האפליקציה"),
המופעלת ומנוהלת על ידי "טיסר בע"מ" מרחוב כורזין  1גבעתיים (להלן" :טיסר") .השימוש
באפליקציית טיסר ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד
על הסכמתך לתנאים אלה ,ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה .
תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציית טיסר ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי
תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי סמארטפון ,מחשב לוח (טאבלט) וכיוצ"ב,
בלבד.
(אנדרואיד)
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תנאי השימוש באפליקציית טיסר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ,והם מתייחסים,
כמובן ,גם לנשים.
בתנאים אלה ,המונח "תוכן" ,או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג ,לרבות כל תוכן מילולי,
חזותי ,קולי ,אור-קולי audio-visual ( ,או כל שילוב שלהם וכן עיצובם ,עיבודם ,עריכתם,
הפצתם ודרך הצגתם ,לרבות (אך לא רק) :כל תמונה ,צילום ,איור ,הנפשה
(  ,) animationתרשים ,דמות ,הדמיה ,דגימה (  ,) sampleסרטון ,קובץ קולי וקובץ
מוסיקלי; כל תוכנה ,קובץ ,קוד מחשב ,יישום ,תסדיר (  ,) formatפרוטוקול ,מאגר נתונים,
תכנים כלכליים וממשק וכל תו ,סימן ,סמל וצלמית ( .) icon
טיסר רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה ,והודעה כאמור תישלח אליך דרך
האפליקציה לאחר השינוי.
תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום
במסגרת התקשרות בינך לבין "טיסר" או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת
לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של אפל (להלן)" Appstore " :
ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (להלן .)Google Play :
בהתקנת אפליקציית טיסר ,הנך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים
לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את
משמעותם.
השימוש באפליקציית טיסר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציית טיסר בהתאם לכללים המפורטים להלן .
אין להשתמש בתכנים באפליקציית טיסר באופן אחר ,אלא אם כן קיבלת את הסכמתו
המפורשת ,מראש ובכתב של טיסר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
אין להעתיק ולהשתמש ,או לאפשר לאחרים להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך
אפליקציית טיסר ,לרבות באתרי אינטרנט אחרים ,בפרסומים אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס
וכיו"ב ,לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות
מסוג Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של
תכנים מתוך אפליקציית טיסר .בכלל זה ,אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם
יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפליקציית טיסר .אין להציג תכנים מאפליקציית
טיסר בתוך מסגרת (  ,) Frameגלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש
מטיסר.
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אין להציג תכנים מאפליקציית טיסר בכל דרך שהיא  -ובכלל זה באמצעות כל תוכנה,
מכשיר ,אביזר או פרוטוקול תקשורת  -המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים
מסחריים.
ותכנים
בפרסומות
רק,
לא
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ובפרט,
כלשהם
אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש
שיש בו כדי לשון הרע ,פגיעה בפרטיות ,פגיעה בזכות יוצרים ,פגיעה בחקיקת מגן על
קטינים וחסרי ישע ,שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.
רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
באפליקציית טיסר תתבקש לבצע הרשמה באמצעות סיסמא ושם משתמש כאשר אלו
יסופקו ע"י טיסר .טיסר רשאי לקבוע ,מעת לעת ,דרכי זיהוי נוספות או אחרות .

אחריות טיסר
טיסר לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה ,לרבות:
תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או
וירוסים  /תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש
באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את
השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה .
התכנים באפליקציית טיסר ניתנים לשימוש כמות שהם (  .) AS ISלא ניתן להתאימם
לצרכיו של כל אדם ואדם .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי טיסר בגין תכונות
של התכנים ,יכולותיהם ,מגבלותיהם ,התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל)
פרסום תכנים באפליקציית טיסר .השימוש באפליקציית טיסר ייעשה ,אפוא ,על אחריותך
הבלעדית והמלאה.
שינויים באפליקציה והפסקת השירות
טיסר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה ,המראה שלה ועיצובה ,ויהיה רשאי
לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה  -והכל ,בלא צורך להודיע לך על כך
מראש .שינויים באפליקציה יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים
המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר
בתחילה אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה לך כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי טיסר בגין ביצוע
שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם  .מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי טיסר
הללו.
השירותים
מתן
את
עת
בכל
להפסיק
סמכות שיפוט
על הסכם זה י חולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין
הבינלאומי הקבועים בהם  .בית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש
אלו ,יהיה בתי המשפט המוסמך שמושבו בעיר תל-אביב-יפו
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פנו אלינו
טיסר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים
לפרטיות ולשם טוב ,בנוסף לכך אין האפליקציה אוספת  /מעבירה מידע לצד ג' בשום צורה
שהיא.
פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה tisar@bezeqint.net
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