הסכם ותנאי פרסום למפרסם
ידוע לי כי כל חומרי הפרסום לרבות ,טקסט ,תמונות שמוגנות לפי חוק "זכויות יוצרים" הם בשימוש ברשות
וניתנו לפרסום ושימוש דרך אתרי השותפים ( להלן החברה) ללא שום תמורה.
הפרסומים שישלחו לא יכילו שום טקסט לפי חוק "לשון הרע" ו\או יישאו באחריות מקצועית לתכני הפרסום.
כל נזק ו\ או תביעה כנגד פרסומים שנשלחו דרך (הלקוח) הם באחריות הבלעדית של הלקוח.
הנותנים שנמסרים על פרטי האתרים לפרסום ( וותק ,מספר כניסות ועוד )...הם באחריות בעלי האתרים,
לחברה אין אחריות על נכונות הנתונים.
בעל האתר המפרסם או בעלי החברה בכל מקרה לא יישאו בשום נזק שיגרם מפרסומים שישלחו על ידי
הלקוח.
כל נזק שיגרם הוא באחריותו הבלעדית של הלקוח לרבות הוצאות משפטיות.
הפרסום הוא באחריות המפרסם (בעלי האתרים ברשת) מובהר בזאת באופן חד משמעי וברור שהחברה הינה
גוף מגשר לצורך גישור לפרסום והפיצוי שאליו זכאי הלקוח הוא לכל היותר הוא עלות הפרסום עליו קיימת
מחלוקת בלבד.
הסכם סודיות ותנאים כללים
הלקוח מתחייב לא ליצור קשר עם בעלי האתרים המפרסמים ברשת ,לרבות לקבל הצעת מחיר או פניה כלשהי
ללא רשות בכתב מטעם החברה.
לבעל האתר המפרסם יש אפשרות לסרב לפרסם תוכן שנשלח לפרסום ,במקרה זה הלקוח לא יחויב בתשלום.
לאחר חתימת ההסכם מתחייב הלקוח לפרסם בלעדית דרך הרשת באותם רשימת אתרים שנמסרו לו על ידי
החברה למשך  12חודשים מפרסום אחרון שבוצע דרך שימוש בשירותי החברה ,למעט אתרים שיוכח שעבדו
עמו בעבר טרם ההסכם תמורת תשלום.
הלקוח מתחייב לשמור על פרטי התשלום שעליו הוסכם בסודיות ולא להעביר לשום גורם את פרטי
התשלום.
כל נזק שיגרם לחברה כתוצאה מפניה ישירה לבעל האתרים המפרסמים ברשת תחשב הפרה חמורה של
ההסכם ויחויב בנזקים העתידים שעלולים להיגרם כתוצאה מהפניה הישירה לאותם בעלי האתרים.
כל פרסום שנחשב הפרה של החוזה יחויב בסכום של  + ₪ 1000מע"מ.
כל הפרת של הסכם הסודיות יחויב בסכום של  + ₪ 5000מע"מ.
כל החזר כספי שיוחזר ללקוח היה פחות  5%או עלות בפועל של ההנחה הגבוה שבניהם.
מוסכם שמבקרה מחלוקת בין הלקוח לבין בעלי האתר הבורר יהיה נציג החברה (להלן החברה) וההחלטה
תהיה סופית ומוסכמת על הצדדים.
מוסכם שבמקרה של מחלוקת וסכסוך משפטי בין המפרסם לאתר ההליך יבוצע דרך בית המשפט השלום
באשקלון.
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