
 תנאי שימוש SMSCenter שירות

 לשלוחהמאפשר , OfficeCoreחברת  שלSMSCenter  בשירות השימוש תנאי את להסדיר בא זה הסכם. 1
נים ניידים של טלפו אל, "(השירות"להלן ) .ועוד MMSהודעות , Pushהודעות , הודעות קוליות, טקסט הודעות

בארץ  סלולאריים מפעילים המנויים אצל , "(הנמענים"להלן )שנתנו הסכמתם לכך בכתב ומראש  נמענים שלך
 בשירות שימושה תנאיך עליו ואישורך את תטרם חתימ זה בהסכם האמור את בעיון י/קרא אנא. ל"ובחו

SMSCenter, השימוש ההדרכהוהוראות  בחוברת מתואר בשירות השימוש אופן .'מסכים אני' בלחיצת כפתור
 . באתר לעת מעת שיעודכן וכפי באתר וההסברים הנמצאת

 
 :לשירות ההרשמה. 2

 :הבאות הפעולות את לבצע עליך בשירות להשתמש י/שתוכל מנת על

 .הדף בתחתית מסכים אני כפתור על לחיצה ידי על זה הסכם לתנאי להסכים 2.1

 .נוספים ופרטים המשתמש שם עם אלקטרוני דואר הודעת אליך תשלח ההרשמה פרטי מילוי לאחר 2.2

 .ההרשמה במסך שהקשת הסלולארי לטלפון אליך תשלח למערכת כניסה המאפשרת האישית סיסמתך 2.2

 .בשירות להשתמש ולהתחיל הכניסה למסך שוב לפנות יכול הנך כעת 2.2

 :פרטיות הגנת. 2

2.1 OfficeCore הבאים במקרים שמסרת בפרטים להשתמש רשאית תהיה: 

 .השירות שיפור לשם 2.1.1

 .והאתר השירות תחזוקת לצורכי 2.1.2

 .עמך קשר יצירת לשם 2.1.2

2.2 OfficeCore הגנת חוק הוראות לרבות,דין כל להוראות בהתאם ידך על הנמסרים בפרטים שימוש תעשה 
 .זה להסכם בהתאם וכן 1891 - התשמא הפרטיות

OfficeCore זאת עם, ידך על הנמסר המידע לאבטחת הסבירים הצעדים בכל תנקוט OfficeCore יכולה אינה 
 צדדים של אסור ושימוש מורשות בלתי חדירות מפני מושלמת אבטחה והתקשורת המידע מערכות את לאבטח

 .שלישיים

 על הנמסר במידע ושימוש גילוי של במקרים, עקיפה או ישירה, אחריות בכל תישא לא OfficeCore לפיכך. 2.2
 אינם אשר מחדלים או/ו ממעשים כתוצאה או אחרים של מורשות בלתי מחדירות בעקיפין או במישרין הנובע ידך

 .בשליטתה

2.2 .OfficeCore הוכיח אשר שלישי צד לכל לשירות בהרשמה מסרת אשר הפרטים את למסור רשאית תהא ,

, דין כל להוראות בניגוד או/ו זה הסכם להוראות בניגוד בשירות שימוש נעשה כי, OfficeCore של דעתה להנחת
 .או על פי צו חוקי של רשויות המדינה

2.3 .OfficeCore יפורסמו כאלו עדכונים. הפרטיות הגנת של זו מדיניות ולעדכן לשנות הזכות את לעצמה שומרת 
 .הראשון פרסומם ממועד שבוע תוך מחייב תוקף ויקבלו באתר

 :לשירות המצטרף והתחייבות הצהרות. 2

 :מתחייב טקסט הודעות משלוח לשירות להצטרף המעוניין אני

 של הפרטיות הגנת למדיניות ובאשר שמסרתי בפרטים לשימוש באשר זה בהסכם האמור לכל מסכים אני. 2.1
OfficeCore. 

 .ושלוח אליהם מעביר אני אותן ההודעות לקבלתמראש  הנמענים הסכמת את לקבל, הלקוח באחריותי 2.2



 OfficeCore את משחרר ואני בה העובר המידע אבטחת של בנושא האינטרנט רשת של למגבלותיה מודע אני 2.2
 .שלישיים צדדים לידי יגיעו שמסרתי הפרטים אם אחריות מכל

 בשירות שימוש לשם הדרוש מידע כל לידיעתי הובא כי ומצהיר שירות לקבלת ההתקשרות תנאי את מבין אני. 2.2
תלות השירות , תלות השירות בתקשורת רדיו טלפון נייד שלעיתים אינן זמינות, השירות מגבלות לרבות

 .ב"וכיו בשירות להשתמש ניתן בהם התווים מספר ,בתקשורת אינטרנט שלעיתים אינה זמינה או משובשת

 .המערכת ובסיסמת בשמי שיעשה לשימוש בלעדי באופן ת/אחראי אהיה אני. 2.2

 הרשתות שלורציפות השידור  הכיסוי לתחומי, זה בשלב, מוגבל ההודעות משלוח שירות כי לכך מודע אני. 2.3
 .ישראל מדינת בשטח הפועלות הסלולאריות

 בהתאם אינו או/ו מוסרי אינו או/ו דין לכל בהתאם אינו אשר שימוש כל השירות באמצעות אעשה לא. 2.4
 .לא אשלח הודעות בעלות תוכן מיני או פוגע .זה הסכם להוראות

 .המשתמש של האישית אחריותו על הינה ההודעה העברת מטרת כן וכמו ההודעה תוכן. 2.4

 .אישיות הודעות העברת לצורך שאינו במערכת שימוש בגין אחראיות בכל תישא לא OfficeCore לפיכך. 2.9

 .מחשבים או/ו מחשב מערכות של פעולתן משבש או/ו הפוגע באופן בשירות להשתמש לא מתחייב אני. 2.8

 לעשות או/ו אחר של בפרטיו או/ו בשמו, בשירות או/ו לשירות בהרשמה שימוש לעשות לא מתחייב אני. 2.14
 לעשות או/ו אחר של בשמו להזדהות מטרתם אשר למיניהם יישומים באמצעות לו בהרשמה או/ו בשירות שימוש
 .בפרטיו שימוש

 : להקפיד יש מאת בשדה. 2.11

 שאיתוהמזהה ומשוייך אלי כמספר הטלפון טלפון חוקי  מספר יופיעלנמענים באמצעות השירות הודעות  במשלוח
 להזין ואין חוקיים לא טלפון מספרי או אותיות להזין אין .לתכנה הרישום בזמן הראשונה בפעם הלקוח נרשם
 .ברשותך שאינו מספר מאת בשדה

 שליחת כללי את SMSCenter במערכת שאפתח נוספים משתמשים על ואאכוף אודיע כי מאשר אני 2.12
 ומראש בכתב הנמען אישור קבלת לרבות העבודה בשעות ושלא הולמים לא מסרים ומניעת פרסומיים מסרים

 .במערכת שלי בחשבון ואגדיר שאפתח משתמש כל ידי על אליהם שיישלח פרסומי מסר לכל

 המפעילים עם OfficeCore של השרות להסכמי כפוף המערכת דרך טקסט הודעות משלוח שירותיי. 3
 .הסלולאריים

 :רוחני קניין זכויות. 4

4.1 .OfficeCore אתר של בעיצובו הרוחני הקניין זכויות כל בעלת הינה SMSCenter טקסט, גרפי קובץ בכל וכן 
 מפורש אישור ללא ל"הנ את שלשיים לצדדים או/ו ברבים להפיץ או/ו להעתיק אין. באתר המצוי אחר וחומר
 .OfficeCore-מ ובכתב

4.2 .OfficeCore ושאר הסיסמאות, האלקטרוני הדואר כתובות במאגר הקנייניות הזכויות מלוא בעלת הינה 
 .לשירות המצטרפים ידי על הנמסרים הפרטים

 :אחריות הגבלת. 4

 ואשר לי יגרמו אשר הוצאה או/ו אובדן או/ו הפסד או/ו לנזק אחריות מכל OfficeCore את משחרר אני. 4.1
 מצבי, עליון מכוח נובעים או/ו בתוכנה או/ו בחומרה כשל או/ו טעות או/ו בכשל בעקיפין או/ו במישרין עילתם

 או ביטחוניות או בטיחותיות מגבלות, אחרות או/ו עירוניות יותתממשל והגבלות צווים, למיניהם וחירום מלחמה
 .OfficeCore בשליטת אינן אשר למיניהן אחרות עילות

 לא ולפיכך האינטרנט רשת של ושרידותה תקינותה זמינותה על נשען הודעות משלוח שירות כי מודע אני. 4.2
 עילתם אשר טקסט הודעות בהעברת כשל או/ו תקלה או/ו טעות תחול אם OfficeCore כלפי טענה בכל אבוא

 .לעיל כמפורט האינטרנט רשת של בכשלים או/ו בתקלות הינה בעקיפין או/ו במישרין



 כל של בארץ הסלולארית התקשורת ורציפות איכות על מבוסס ההודעות משלוח שירות כי לכך מודע אני. 4.2
 .הסלולאריים מהמפעילים אחת

 ידי על יועברו אשר למסרים או/ו לתכנים,  עקיפה או ישירה אחריות מכל OfficeCore את משחרר אני. 4.2
 לצדדים או/ו OfficeCore-ל יגרם אשר הפסד או אובדן לנזק אחריות בכל לשאת מתחייב אני. השירות באמצעות

 .דין לכל בניגוד או/ו הסכם להוראות בניגוד בשירות שלי משימוש כתוצאה שלשיים

 :תמיכה. 9

OfficeCore בין פרטני תמיכה להסכם כפוף זאת השירות לתפעול תמיכה ספקמ OfficeCore למשתמש . 

 :שיפוט וסמכות החל הדין. 8

 .ישראל מדינת דיני יחולו זה הסכם של הפרתו או/ו פרשנותו תוקפו על. 8.1

 המוסמכים המשפט לבתי תהא זה הסכם של הפרתו או/ו פרשנותו לתקפותו הקשור בכל השיפוט סמכות. 8.2
 .יפו אביב- תל בעיר

 :שונות. 14

 .בו הנדונים העניינים לגבי הצדדים הסכמת את וממצה מבטא זה הסכם 14.1

 .לעת מעת באתר שתתפרסמנה כפי לשירות באשר שוטפות הודעות אחר לעקוב בזה מתחייב המשתמש. 14.2

 דרכיו כל על SMSCenter -ה שירות באמצעות ויעשה שימוש בשירות הודעות ישלח שלא מאשר המשתמש. 14.2
 מסרי הפצת מניעת בעניין התקשורת לחוק 24 לתיקון בהתאם ובכתב מראש הסכמתם את נתנו לא אשר לנמענים
 .פרסומת

 . המתאימה במשבצת לחץ זה הסכם לתנאי מסכים הינך אם


