תנאי השימוש של NEWROOM
כללי
 .1ברוך הבא לאתר האינטרנט של ניורום בע"מ )להלן" :החברה"( שמופעל בכתובת NEWROOM.CO.IL
)להלן" :האתר"(.
 .2החברה רשאית להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את
שמו .תנאי שימוש אלו )להלן" :תנאי השימוש"( יחולו על האתר בכל כתובת שבה יפעל.
 .3בעצם כניסתך לאתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי
נפרד מתנאי השימוש .אם אינך מסכים לתנאים אלה כולם או חלקם ,עליך להימנע משימוש באתר.
 .4החברה רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ,מבלי לתת על כך הודעה ו/או
התראה .תנאי השימוש המעודכנים יחייבו את המשתמשים באתר מרגע העלאתם .הנך מוזמן לבדוק את
תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת .כמו כן רשאית החברה בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי
לתת על כך כל הודעה ו/או התראה ,להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או
בחלקה לכל גורם אחר.
 .5בכל שאלה בנוגע לאמור בתנאי שימוש אלו ,אנא פנה אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" המופיע באתר,
או בכתובת. Info@newroom.co.il :
 .6במידה והנך מתחת לגיל  ,18עליך לקבל את רשות הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לשימוש באתר.
זכות שימוש באתר
 .7הנך רשאי לעשות באתר שימוש פרטי בלבד ,על מנת לקבל מהחברה את שירותי התיווך המפורטים מטה
ו/או לבחון את קבלתם .שימוש מסחרי כלשהו )לרבות שימוש שמטרתו איסוף מידע לצרכים מסחריים( או
שימוש אחר שאינו למטרת קבלת שירותי התיווך ו/או בחינתם לצרכים פרטיים ,אסורים בהחלט.
 .8החברה רשאית לקבוע מעת לעת כי השימוש באתר ,כולו או חלקו ,יהיה כפוף להרשמה .כל מידע שיועבר
על ידי משתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה חייב להיות מדויק ואמיתי .כל שם
משתמש ו/או סיסמה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או הסבה ,ואין לשתף בהם כל צד ג'.
 .9החברה רשאית לבטל כל זכות שימוש ו/או שם משתמש ו/או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או
הודעה מוקדמת.
 .10החברה עושה מאמצים על מנת למסור מידע נכון ושימושי לגולשים באתר .עם זאת ,מדובר במידע כללי
בלבד .לפיכך ,החברה אינה יכולה להתחייב כי מידע שהתפרסם ונשמר באתר הינו או יהיה תמיד
מעודכן .פירוט נוסף בדבר טיב המידע הנמסר באתר ,ואחריות החברה בקשר עם המידע המוצג באתר,
פורט בסעיף  16להלן.
 .11כל שימוש באתר וכל מסירת מידע הינו באחריות המשתמש בלבד .אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה
בפרטים שלך ,אתה מתבקש להודיע על כך באופן מידי על כך לחברה.
 .12החברה רשאית למנוע גישה של משתמש לאתר ו/או לכל תחום ) (URLבכל עת לפי שיקול דעתה
הבלעדי ומכל סיבה שהיא .כן רשאית החברה להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו
או בחלקו ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה על כך למשתמשים .מבלי לגרוע מהאמור,
החברה אינה מחויבת לספק את שירותי התיווך )כהגדרת מונח זה בסעיף  14להלן( לכל צד ג' ,והיא תוכל
להימנע מלספק אותם )כולם או חלקם( ,למשתמש אחד או יותר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ומכל סיבה שהיא.

 .13אין להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים
להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר ,ובכלל זה אין לשלוח
הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות מעבר לסביר עבור משתמש סביר ,אין לעשות שימוש בכל
תוכנה אוטומטית ,כגון זוחלים או רובוטים וכיו"ב .מבלי לפגוע באמור ,אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק
ממנו לצורך שליחת דואר פרסומי מכל סוג .אין באמור כדי למנוע ממנועי חיפוש לגיטימיים לסרוק את
האתר במהלך הרגיל של פעילותם.
שירותי התיווך
 .14באמצעות האתר ,מעניקה החברה למשתמשים המעוניינים בעיצוב סביבות המגורים והעבודה שלהם,
שירותי תיווך וקישור )להלן" :שירותי התיווך"( לבעלי מקצוע חיצוניים העוסקים בתחום – מעצבים,
ספקים שונים וכיוצ"ב )להלן" :בעלי המקצוע"( .שירותי התיווך כוללים גם את ריכוז הצעותיהם השונות
של בעלי המקצוע למשתמשים באתר ,בקשר עם כל עבודה אותה פרסם המשתמש באתר ו/או שפרסמה
החברה בשם המשתמש ולבקשתו באתר ו/או בדפי המידע )כהגדרת מונח זה בסעיף  16מטה( ,והגשתם
לבחירת הלקוח )לרבות הגשת הצעות ו/או הדמיות ו/או "לוחות השראה" ו/או כל חומר אחר מבעלי
המקצוע למשתמשים באתר ,ככל שיספקו בעלי המקצוע כאלו ,על פי שיקול דעתם הבלעדי( .השירותים
אינם כוללים – תיעדוף בין ההצעות השונות ו/או מתן המלצה ו/או חוות דעת בקשר עם ההצעות ,ומובהר
שככל שיוגשו ההצעות ללקוח בסדר כלשהו – מדובר על סדר אקראי שאינו מרמז על המלצה כזו או
אחרת .בנוסף מובהר שבעלי המקצוע אינם מחויבים להעביר למשתמש באתר )בין אם במסגרת הצעה
כלשהי ובין אם בכלל( הדמיות ו/או "לוחות השראה" ו/או כל חומר אחר ,וכלל שיתחייבו הם לעשות כן ,לא
תהיה החברה צד להתחייבות כאמור ולא תהיה לה כל אחריות בנוגע להעברת חומרים אלו בפועל ,וכל
טענה ו/או דרישה בקשר עם חומרים אלו צריכה להיות מופנית ישירות לבעל המקצוע הרלוונטי שהתחייב
לספקם.
 .15מלבד שירותי התיווך ,החברה אינה מעניקה למשתמשים באתר ובאמצעותו כל שירות אחר ,וכלל בעלי
המקצוע הינם צדדים שלישיים ,שאינם קשורים בחברה.
 .16בהתאם ,החברה אינה ממליצה ו/או מבקרת את בעלי המקצוע ואינה מציגה מצג כלשהו בקשר עם בעלי
המקצוע ,איכות המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידם ו/או אמינותם ו/או המחירים ו/או תנאי התשלום
אותם דורשים בעלי המקצוע ו/או בקשר עם זמינותם ,זמני אספקתם ו/או כל מידע ו/או שירותים הניתנים
על ידי בעלי המקצוע ו/או בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המשווקים על ידם .מידע כאמור ,גם אם
יפורסם הוא על ידי החברה באתר ו/או בדפי החברה ברשתות החברתיות השונות )להלן" :דפי המידע"(
וגם אם תקבל החברה תגמול על פרסומו ,אינו מהווה המלצה ,ואין לראות בו משום מתן אישור או
"תו-תקן" ו/או "אימוץ" ) (endorsementשל החברה את בעלי המקצוע שבקשר איתם נעשה הפרסום ו/או
את המוצרים ו/או השירותים המשווקים על ידם.
 .17כחלק מתהליך הבחינה והבחירה בין הצעותיהם השונות של בעלי המקצוע )בינהם או בין אלטרנטיבות
שונות שיציג להם כל אחד( ,נדרש כל משתמש באתר לבחון את תוכן ההצעות ולנהל משא ומתן בנוגע
לתכולת ההצעה ו/או למחירי הפריטים בכל הצעה .החברה לא תהיה אחראית ו/או תתערב בתהליך זה,
שיבוצע בין המשתמש ובין בעלי המקצוע.
זוהי זכותו ואחריותו של כל משתמש באתר ,והחברה ממליצה למשתמשי האתר  -לבדוק באופן קפדני כל
בעל מקצוע טרם החליט להתקשר עימו בביצוע עבודה כלשהי ,או טרם החליט הוא לרכוש ממנו
שירות או מוצר כלשהו ,לבקש המלצות מצדדים שלישיים שאינם החברה ,לדרוש מבעל המקצוע
מידע בקשר עם השירותים ו/או המוצרים וכן לחתום על הסכם מחייב עם בעל המקצוע טרם ביצוע כל
עבודה ו/או שירות ו/או טרם רכישת כל מוצר.
 .18תשלום לבעל המקצוע מבוצע ישירות אליו .אין להעביר תשלום כלשהו אל החברה ו/או לפנות אל החברה
בנושאי תשלום.
 .19בהתאם לאמור לעיל ,החברה לא תהיה אחראית כלפי משתמשים באתר ו/או צד ג' כלשהו ,בשל כל נזק
ו/או הוצאה שנגרמו למי מהם בשל פעולה ו/או מחדל של בעל מקצוע כלשהו .מבלי לגרוע מהאמור,

המשתמש באתר מסכים באופן בלתי מותנה ו/או חוזר – שהחברה ,מנהליה ,עובדיה ,בעלי מניותיה,
חברי דירקטוריון החברה ו/או כל צד אחר הקשור בחברה ,פטורים מכל אחריות כאמור ,והוא מסכים
ומתחייב לשפות את החברה ואת כל אחד מאלו המנויים להלן בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למי מהם
)לרבות הוצאות משפטיות( בקשר עם כל טענה ו/או דרישה של בעל מקצוע ו/או המשתמש כנגד החברה
ו/או האתר ,הקשורה בניסיון לייחס לחברה אחריות לשירותים ו/או המוצרים ששווקו על ידי בעל מקצוע
כלשהו.
 .20מידי פעם בפעם ,תקשורות בין החברה אל המשתמשים ,העברת חומרים ומסירת מידע בקשר עם
שירותי התיווך ,ייעשו באמצעים אחרים ,ולא רק דרך האתר .לשם הדוג' בלבד  -החברה תוכל לתקשר
עמך באמצעות מסרונים )לדוג' –  WhatsAppאו  (telegramאו באמצעות האימייל .בכפוף להסכמתך
לתנאי שימוש אלו כמפורט לעיל ,יחולו תנאי השימוש )בנוסף על האמור בסעיף  3לעיל( ,על כל תקשורת
בינך ובין החברה באמצעות אמצעים אלו ועל כל מידע אותו תעביר ו/או תמסור ו/או תגלה לחברה
באמצעות אמצעים אלו )להלן" :אמצעים חיצוניים"( ,ובלבד שהתקשורת נעשית בקשר עם פעילות
החברה באמצעות האתר.
דירוג בעלי המקצוע
 .21משתמשים באתר רשאים ,ולעיתים אף יתבקשו על ידי החברה ,לחוות דעתם על שירותים ו/או מוצרים
שניתנו להם על ידי בעלי המקצוע .החברה מעודדת מתן חוות דעת כאמור ,אך עליה להיעשות באופן
מכבד ,תוך שימוש בשפה מנומסת ובאופן שילמד את ייתר המשתמשים על חוויית השירות ,ועל איכות
המוצרים ו/או השירותים כאמור.
 .22שימוש בשפה גסה ,פוגענית ,שיש בה משום גזענות ,זלזול מכוון או ביוש בעל מקצוע ו/או צד ג' כלשהו,
לרבות החברה ו/או מי מטעמה – אסורים בהחלט .למען הסר ספק – פרסום חומרים ו/או תכנים
פורנוגרפיים ,מסיטים ,פוליטיים ו/או שאין להם קשר ישיר לאתר – אסורים בהחלט.
 .23יצוין ,למען הסר ספק ,שאין לראות בדירוגים המפורסמים באתר החברה משום המלצה ו/או ביקורת ו/או
מצג אחר כלשהו מצידה ו/או מטעמה של החברה בקשר עם בעלי המקצוע ,איכות המוצרים ו/או
השירותים הניתנים על ידם ו/או אמינותם ו/או המחירים ו/או תנאי התשלום אותם דורשים בעלי המקצוע
ו/או בקשר עם זמינותם ו/או זמני אספקתם .דירוגים כאמור ,גם אם יפורסמו באתר ו/או בדפי המידע,
אינם מהווים המלצה ,ואין לראות בהם משום מתן אישור או "תו-תקן" ו/או "אימוץ" ) (endorsementאו
"פסילה" ו/או חוות דעת כלשהי מצידה של החברה על בעלי המקצוע שבקשר איתם נעשה הדירוג ו/או
את המוצרים ו/או השירותים המשווקים על ידם .מובהר שהחברה אינה בודקת ו/או מבקרת את
הדירוגים והדירוג נעשה על אחריות המשתמש.
 .24מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או כמפורט בתנאי שימוש אלו ,החברה רשאית למחוק התבטאויות
ו/או פרסומים ו/או תכנים שלדעתה של החברה אינם מתאימים לאתר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט .המשתמש באתר רשאי לפנות אל החברה בכתב באמצעות שימוש בדף "צור קשר" בבקשה
להסיר כל פרסום מהאתר ,אך שיקול הדעת בקשר לביצוע כל פעולה כאמור הינו של החברה ,והיא אינה
מחויבת בהסרת פרסומים כאמור.
 .25המשתמש באתר פוטר את החברה ,מנהליה ,עובדיה ,בעלי מניותיה ,חברי דירקטוריון החברה ,יורשיה,
נעבריה ,רוכשיה ו/או רוכשי נכסיה )כולם או חלקם( ו/או כל צד אחר הקשור בחברה )להלן ביחד" :צדדים
הקשורים בחברה"( ,מכל נזק ,לרבות נזקים תדמיתיים שעלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג'
הקשור בו כתוצאה מפרסום כלשהו באתר ,ומסכים ומתחייב בזאת לשפות את החברה ואת כל אחד מאלו
המנויים להלן בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למי מהם )לרבות הוצאות משפטיות( בקשר עם כל טענה
ו/או דרישה של צד ג' כלשהו עם פרסום אותו עשה המשתמש ,באתר ו/או בדפי המידע.
תכנים וזכויות קניין רוחני
 .26המשתמשים באתר ובעלי המקצוע יוכלו ,מידי פעם בפעם ועל פי שיקול דעתם ,למסור לחברה תכנים,
לרבות סקיצות ,עיצובים ,צילומים ו/או הקלטות ו/או כל תיעוד אחר של מוצרים ו/או שירותים אותם קיבלו
המשתמשים ו/או מסרו בעלי המקצוע כאמור ,לפי העניין )להלן" :התכנים"( ,בין אם באמצעות האתר,

באמצעות אמצעים חיצוניים )לדוג'  -דואר אלקטרוני ,WhatsApp, telegram ,הודעות מידיות ב-
 (Facebook messengerו/או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה מאת לעת ובה תתמוך החברה ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .אין חובה למסור תכנים לחברה ,אך ככל שימסרו הם ,יהיו כפופים הם
לאמור בתנאי שימוש אלו.
 .27המשתמש מסכים לכך שהחברה רשאית להניח ,והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה – )(1
שזכויות היוצרים וכל ייתר זכויות הקניין הרוחני בתכנים הם של מוסר התוכן או שמוסר התוכן קיבל את
הסכמתו המפורשת והבלתי מסויגת של הבעלים בתכנים ובכל ייתר זכויות הקניין הרוחני כאמור
להעברתם לחברה בכפוף לרישיון המתואר בסעיף  28מטה ,ו (2) -שככל שנלקחו התכנים על ידי צד ג'
)לרבות על ידי בעל מקצוע( במקום שהינו מקום פרטי של המשתמש – המשתמש מסר את הסכמתו
המפורשת והבלתי מסויגת ללקיחת התכנים כאמור ,להעברתם לחברה בכפוף לרישיון המתואר בסעיף 
 28מטה .ככל שהמשתמש סבור שאחד מהתנאים האמורים לא מתקיים – באחריותו לפנות בכתב אל
החברה באופן מידי וללא דיחוי ,בבקשה בכתב להסיר את התכנים כאמור ו/או לא לעשות בתכנים שימוש,
לפי העניין .הסרת תכנים כאמור תארך לכל הפחות  3ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ,וידוע למשתמש
שאין אפשרות להסיר את התכנים באופן מלא ,ושייתכן שאלו יאוחסנו על ידי צדדים שלישים הסורקים את
האתר ו/או את דפי התוכן ושומרים את התכנים )לרבות על ידי מנועי חיפוש הסורקים את האתר ואת דפי
המידע(.
 .28בהתאם ,כל מוסר תוכן מעניק בזאת לחברה ו/או ליורשיה ו/או לכל צד ג' שיקבע על ידי החברה ,רישיון
לא אקסקלוסיבי ,עולמי ,בלתי הדיר ,נצחי ,שניתן להעברה )באופן חלקי או מוחלט( ,בלתי מוגבל בשום
צורה ו/או אופן ושאינו מחייב את החברה ו/או את יורשי החברה ו/או כל צד ג' שיקבע על ידי החברה
בתשלום תמלוגים ו/או תשלומים כלשהם למשתמש ו/או למי מטעמו  -להשתמש ולנצל את התכנים ו/או
כל חלק מהם ,בין אם במסגרת האתר ובין אם שלא במסגרת האתר ,בכל צורה ואופן וללא כל מגבלה,
כפי שתמצא החברה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור – לפרסם
את התכנים ,בין אם במסגרת פרסום יחיד ובין אם במסגרת אוסף של פרסומים ו/או תכנים ,לשנותם,
לערוך אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש שהוא )לרבות שימוש מסחרי באמצעות מכירה ו/או מתן
רישיונות משנה ,לרבות אך לא רק  -לצורך ביצוע ו/או השלמת עיצובים ו/או בכדי למכור את התכנים
כסקיצות מוצעות ו/או הניתנות לשינוי( ,ללא מגבלה ,באתר ,בדפי המידע הקיימים כיום ו/או שיהיו
מופעלים בעתיד ,וכן בכל פלטפורמה אחרת ,בין אם קיימת היום ובין אם תהיה קיימת היא בעתיד ,ולפי
בחירת החברה – לאזכר את שמות המשתמשים ו/או בעלי המקצוע הקשורים בתכנים כאמור ,וככל
שפורסמו התכנים במסגרת פרסום של מספר תכנים – אזי זכות זו כוללת אזכור שמות המשתמשים ו/או
בעלי המקצוע במסגרת גם אותם תכנים ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה .אם
משתמש סבור שזכיותיו המוסריות בתכנים כלשהם נפגעו בשל פעולה של החברה ,עליו לפנות לחברה
בכתב באמצעות דף "צור קשר" ,תוך הפניה לתכנים הרלוונטיים ופירוט סביר בדבר הפגיעה כאמור.
 .29החברה לא תהיה אחראית כלפי משתמשים באתר ו/או צד ג' כלשהו ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו למי
מהם בשל שימוש החברה בתכנים בהתאם לרישיון מעלה )לרבות אך לא רק  -נזקים תדמיתיים שעלולים
להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' הקשור בו כתוצאה מפרסום התכנים( .מבלי לגרוע מהאמור ,המשתמש
באתר מסכים באופן בלתי מותנה ו/או חוזר – שהחברה ,מנהליה ,עובדיה ,בעלי מניותיה ,חברי
דירקטוריון החברה ו/או כל צד אחר הקשור בחברה ,פטורים מכל אחריות כאמור ,והוא מסכים ומתחייב
לשפות את החברה ואת כל אחד מאלו המנויים להלן בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למי מהם )לרבות
הוצאות משפטיות( בקשר עם כל טענה ו/או דרישה של בעל מקצוע ,כל צד ג' ו/או משתמש כלשהו באתר,
כנגד החברה ו/או האתר ו/או כנגד מי מהמנויים לעיל ,הקשורה בניסיון לייחס לחברה ו/או למי מהמנויים
לעיל אחריות לתכנים ,לרבות בקשר עם כל טענה שהתכנים מפרים זכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 .30זכויות היוצרים ,הזכויות בסימני המסחר ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו )למעט
בתכנים כהגדרתם בסעיף  26מעלה( ,לרבות בטקסטים ,בעיצוב האתר ,בגרפיקה ,בלוגו האתר ,בשם
האתר ובקוד של האתר ,שייכים כולם לחברה .כל הזכויות בקשר עם האמור שמורות.

 .31מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם ,אין
לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר ,בכל מדיה ,לרבות בדפוס
ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי ,אין להעמידם לרשות הציבור ואין ליצור מהם יצירה
נגזרת ,ללא קבלת היתר מראש ובכתב מהחברה .עם זאת ,מותר לצטט מהאתר באופן הוגן ותוך מתן
קרדיט הולם ל"ניורום בע"מ".
 .32כל שינוי ,הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
קישורים
 .33הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים .אין החברה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר
שאליו התכוונה היא ,ואין היא אחראית לתכנים או לפעילות של כל אתר המקושר לאתר.
 .34יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית
ו/או בלתי מוסרית ובאופן שאינו מטעה את הגולשים בכל דרך ואינו מסתיר את כותרות האתר ו/או כל
חלק אחר ממנו ,לרבות הקרדיטים בו ,ומבלי להציגו במסגרת אתר אחר .החברה שומרת לעצמה את
הזכות לדרוש הסרתו של כל קישור לפי שיקול דעתה הבלעדי ,או לפעול להסרתו ,מכל סיבה שהיא.
תלונות
 .35כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה
מתבקש לפנות לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר" ,תוך ציון מדויק של
מיקום החומר הפוגע לפי שם המתחם בו הוא נמצא ) ,(URLפירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר
אלקטרוני למענה.
 .36החברה תנקוט במאמצים מסחריים סבירים על מנת לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי ,אך למעט
כמפורט לעיל ,היא אינה מתחייבת ללוח זמנים כלשהו ואינה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה.
בכל מקרה תפעל החברה על פי המתחייב על פי דין.
טיפול בתקלות
 .37החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או
בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטת
החברה .ידוע למשתמש שהאתר מופעל ומאוחסן על גבי ובאמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים
והחברה אינה יכולה להתחייב שהאתר יפעל באופן רציף ,ללא תקלות ,או שיהיה נקי הוא מווירוסים ו/או
מנוזקות .יחד עם זאת ,החברה נוקטת באמצעים מסחריים סבירים על מנת למנוע שיבושים ותקלות
באתר ו/או לשמור עליו נקי מווירוסים ו/או נוזקות כאמור.
 .38ככל שנודע למשתמש על תקלה ,מוזמן הוא לפנות אל החברה וליידע אותה על האמור בכתובת:
. Info@newroom.co.il
 .39מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות
תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון ,למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר ו/או להפסיק את
פעילותו כליל.
שונות
 .40דפי המידע מופעלים והינם בבעלות צדדים שלישים )לדוג' –  .(Facebook, google, WhatsAppבנוסף
לאמור בתנאי שימוש אלו ,יחולו על דפי המידע תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישים
כאמור )להלן" :הסכמים של צדדים שלישיים"( ,ובכל סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש ,או
מדיניות הפרטיות של החברה ,ובין ההסכמים של הצדדים השלישיים כאמור– יגברו הוראות ההסכמים
של הצדדים השלישיים כאמור ,ככל שלא ניתן להתנות על כך על פי דין ו/או על פי ההסכמים של הצדדים
השלישיים כאמור.
 .41כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש תנאי שימוש אלה על-פיהן.

 .42האמירה "מכל סיבה שהיא" מקנה לחברה שיקול דעת נרחב שאינו מוגבל בשום צורה ו/או אופן ,למעט
כנדרש על פי דין.
 .43כל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים ,וההיפך ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.
כל דבר הנאמר בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
 .44לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה
ו/או הנובע ממנו.

