הסכם שימוש
שם:

מס' ת.ז/.מס' חברה:

טל:

דוא"ל:

כתובת התקנת הפונטים:

תנאי שימוש
 .1פונטייפ עוסקת בעיצוב ושיווק פונטים אותיות ואלמנטים
גרפיים ,ובפיתוח תוכנות לשימוש בהם.
 .2השימוש בפונטים באותיות ובאלמנטים הגרפיים ו/או בתוכנות
של פונטייפ מותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש
אלה.
 .3הגדרות:
[א] "פונטייפ" –הינו הבעלים בקניין ובעל זכויות היוצרים וכל זכות
אחרת ביצירות [ב] היצירות - ,עיצובי פונטים ,אותיות אלמנטים
גרפיים ותוכנות [ג] "רשות השימוש ביצירות" – זכות השימוש
ביצירות ניתנת למשתמש באופן אישי בלבד ,בצורה מוגבלת,
ובלתי ייחודי [ד] "משתמש"  -כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר
רכש יצירה מפונטייפ ,ועושה בה שימוש וכל לקוח המזמין שרות
כלשהו מפונטייפ.
 .4בעלות ותפעול:
[א] זכויות היוצרים ביצירות הינן בבעלותה הפרטית והבלעדית
של פונטייפ .היצירות המסופקות למשתמש ,הינן לשימוש כמות
שהן לצרכים פרטיים ומסחריים ,אולם אין למשתמש כל זכות
בעיצוב קווי המתאר או כל זכות בפונט באלמנט או בתוכנה עצמה.
[ב] כל פעולה המהווה החרגה מרשות השימוש כהגדרתה לעיל
ביצירות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,הינה אסורה בהחלט,
אלא באישור מראש ובכתב של פונטייפ.
קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש
 .5הבעלות ,זכויות היוצרים ,סימני המסחר וכל זכות אחרת
ביצירות הינה בבעלותו הבלעדית של פונטייפ .אין בהתקשרות
בהסכם זה כדי להעביר למשתמש זכות כלשהי מזכויותיה של
פונטייפ ,פרט לזכות השימוש כהגדרתה בתנאי שימוש אלה
ובתנאיו.
תמורה
 .6זכות השימוש כהגדרה לעיל מוענקת בזאת למשתמש אך ורק
ובמידה ועמד בכלל תנאי התשלום המרכיבים את התמורה אותה
מתחייב המשתמש לשלם לפונטייפ ,כהגדרתה לעיל.
 .7היה והמשתמש לא יעמוד בתשלום התמורה ו/או במועדי
התשלומים כהגדרתם בתנאי שימוש אלה ,יהווה הדבר הפרה
בוטה של ההסכם ,תוך ביטולו לאלתר .במצב דברים שכזה,
מתחייב המשתמש להימנע מכל שימוש ביצירות ו/או בשירותי
פונטייפ .שימוש כאמור יהווה הפרה של זכויות פונטייפ על כל
המשתמע מכך והיא תהיה רשאית לפנות לערכאות בגין הפרת
זכויותיה.
הגבלת רשות השימוש
 .8רשות השימוש הניתנת למשתמש הינה אישית והמשתמש
אינו רשאי להעבירה בכל דרך שהיא לאחר ללא אישור מראש
ובכתב של פונטייפ .פרט לאמור בהגדרת "רשות השימוש
ביצירות" לא מועברת למשתמש כל זכות אחרת ובכלל זאת אך
לא רק ,זכות הבעלות ,זכות היוצרים ,זכות הפקה ,העתקה ,עיבוד,
הגדלה ,הקטנה ,הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה
ו/או הורדה ,הוצאה לאור ,העתקה ,הצגה בפומבי ו/או העברה של
היצירות (בכל אמצעי שהוא ,כולל אך לא רק ,באמצעות דפוס,
דואר ,פקס ,דוא"ל ,אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).
 .9רשות השימוש מוגבלת ל( :א) התקנת התוכנה ושימוש
ביצירות על גבי  5מחשבים בלבד ,או על גבי שרת המאפשר גישה
ל  5מחשבים( .ב) יצירת עותק למטרת גיבוי בלבד( .ג) מובהר כי
הרשות האמורה בס"ק א'-ב' מתייחסים אך ורק למקום הגיאוגרפי
של המשתמש כמצויין בטופס ההזמנה לעיל( .ד) שימושים

נוספים ביצירות ו/או בתוכנה בין אם במיקום אחר ו/או באמצעות
רשת האינטרנט ו/או בכל צורה ואופן אחרים הינה אסור בהחלט
אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב של פונטייפ.
אחריות
 .10פונטייפ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לכל
נזק ישיר ו/או עקיף ,מקרי ו/או תוצאתי אשר יגרם למשתמש
בשימוש נכון או מוטעה ביצירות.
 .11פונטייפ אינו מתחייב כי (א) השירותים והיצירות יעמדו
בדרישות של המשתמש; (ב) השירותים והיצירות יסופקו באופן
מאובטח או נטול שגיאות; (ג) התוצאות העולות מתוך השימוש
בשירותים או היצירות תהיינה יעילות ,מדויקות או אמינות;
(ד) האיכות של כל היצירות או השירותים תעמוד בציפיות של
המשתמש;
 .12היה וכתוצאה ממחדל או ממעשה של פונטייפ ,תסופק
יצירה בלתי תקינה ,רשאי המשתמש לקבל עותק חלופי ותקין
של היצירה ,וזה יהיה הסעד והתרופה היחידים להם יהיה זכאי
המשתמש.
תחולת תנאי שימוש
 .13לאור העובדה כי יתכן והמשתמש ימשיך ויזמין מפונטייפ
יצירות נוספות על המצויין לעיל ,מובהר ומוסכם בזאת כי תנאי
שימוש אלה יחולו על כל יצירה נוספת ו/או שירות נוסף שיוזמן
על ידי המשתמש מפונטייפ.
מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה
 .14המשתמש לא יהיה רשאי לבטל את העסקה במידה והיצירות
הועברו לידיו.
 .15במידה וכל עוד שהיצירות טרם הועברו למשתמש ,רשאי
המשתמש לבטל העסקה תוך תשלום פיצוי בסך של  20אחוזים
בגובה ההזמנה כדלעיל.
 .16בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על יצירה פגומה ,יכריע
פונטייפ והכרעתו תחייב את הלקוח .בחינת תקינות היצירה
תבוצע אך ורק בפונטייפ אליו יעביר המשתמש את היצירה
לבדיקה.
 .17במקרים בו יכריע פונטייפ כי אכן מדובר ביצירה פגומה ,יספק
פונטייפ את אותה היצירה למשתמש בתוך  7ימי עבודה .לא יינתנו
זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
שמירה על פרטיות  -אמנת פרטיות
 .18פונטייפ רשאי להשתמש ולאסוף למאגר המידע שלו ,את
הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים
המוענקים על ידו ,ליצירת קשר עם המשתמש ,לצורך עדכונו
בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי
החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצא פונטייפ בקשר ,ובכלל
זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו.SMS-
 .19כמו-כן ,פונטייפ רשאי לעשות שימוש בפרטים האמורים
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ,לרבות
מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות .מידע זה לא יזהה את
המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת
הפרטיות.
הדין החל סמכות שיפוט
 .20חתימה על הסכם שימוש זה מהווה הסכם לכך שכל מקרה
של טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/
או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט של בית המשפט השלום
בירושלים.

חתימה:

