
קצה למשתמש רישיון הסכם   
 

2016 ,בנובמבר 15-ב עודכנו התנאים :הודעה .    
 

שבחרתם על תודה  SMART  בין משפטי הסכם מהווה זה מסמך  SMART Technologies ULC ("SMART", " שלנו" או "אנחנו  כאשר) וביניכם ("
" במוצר משתמשים אתם מטעמו לארגון גם מתייחסים "שלכם" או "אתם" ,"הינכם ).   
 

 הנכם אם .אלה בתנאים עומד שהוא ולוודא ארגונכם את לחייב ,צורךה במידת ,ו זה הסכם לאשר הסמכות את לכם יש כי ומתחייבים מצהירים הנכם
 או המחוז ,הספר ובית במידה ספר בבית שלנו במוצרים להשתמש ועליכם בשמכם אלה לתנאים להסכים חייב שלכם האפוטרופוס או ההורה ,קטינים

   .המורה שלכם מחזיק בהיתר למסור מידע אישי לגביכם בכפוף ל- מדיניות הפרטיות שלנו
 

 מה לפי בתוכנה להשתמש עליכם ,נוספות זכויות לכם מעניק החוק בו למקרה פרט .רכישה באמצעות לא ,רישיון באמצעות הוא שלנו לתוכנה הגישה
 ולא מסוימת בדרך שלנו במוצרים להשתמש או להפעיל לכם המאפשרים תטכני מגבלה או דין לכל לציית עליכם  .זה הסכם במסגרת במפורש שהותר

לעקפם לנסות מבלי אחרת . 
 
SMART ג לצד להעברה או למסירה ניתן שאינו ,בלעדי שאינו ,לבטלו שניתן בתוכנה שימוש רישיון ,הסכמתכם את נותנים ואתם ,לכם מעניקים' 

הבאים לסעיפים בכפוף : 
 
 אם .(16 סעיף ראו) אותנו שתידעו ידי על עת בכל זה הסכם לסיים רשאים הנכם .יופסק או שיבוטל עד בתוקף הינו זה רישיון .רישיונכם שלילת .1

 חלקים ,שלנו התוכנה .ההסכם את ולסיים מידי באופן רישיונכם את לבטל עשויים אנו ,המקושרים התנאים לרבות ,זה הסכם תנאי את מפרים אתם
 אוטומטי באופן יבוטל הרישיון ,חודש לא והמנוי במידה ,המנוי תקופת תום עם .מנוי בסיס על מוצעים להיות עשויים שונים שירותים או ממנה

נוספת הודעה כל ללא יופסקו השירות או (המנוי חלקי) והתוכנה .  SMART או הפצת את (קבוע או זמני באופן) להפסיק או לשנות עת בכל רשאים 
אחריות-בכתב או חוק פי על יבמחו כן אם אלא .שלנו המוצרים עדכון , SMART נהיה לא ואנחנו אחזקה או תמיכה כל לכם לספק נדרשת אינה 

שלנו המוצרים אספקת הפסקת או השעיה בגין שלישי צד כל כלפי או כלפיכם אחראים .   
 

 הגרסה ,האנגלית בשפה שאינן ולאל באנגלית הגרסאות בין סתירה של במקרה וכן נוחות מטעמי הוא לעשות עשויים שאנו תרגום כל  .שפה .2
עם קשר צרו אנא מדינתכם של הרשמית בשפה אלה בתנאים לצפות באפשרותכם אין אם  .והמוחלת הקובעת היא האנגלית  SMART (17 סעיף) 

עותק לכם ויסופק . 
 

 מבלי ,בלעדי באופן אלו שני לפי ומפורש ,קנדה במדינת המוחלים הפדרליים ולחוקים אלברטה מחוז לחוקי כפוף יהיה זה הסכם  .החל החוק .3
 סופית בבוררות וייושבו התייחסות יקבלו אליו הקשורות או זה מהסכם הנובעות המחלוקות כל  .החוק עקרונות עם אפשרית בסתירה להתחשב
 הצדדים אם  .הצדדים ידי על שיוסכם יחיד בורר ידי על ("הכללים" ) 'לבוררות האמריקאית האגודה של הבינלאומיים כללים'ל בהתאם ומחייבת

 ,בקלגרי תתקיים הבוררות  .'כללים'ל בהתאם יבחר הבורר ,לבוררות הופנתה שהמחלוקת לאחר סביר זמן בפרק בורר לבחור מסוגלים אינם
מעורבת בה (התדיינות לרבות) מחלוקת כל כי ,הפיך בלתי באופן ,מסכימים הינכם  .האנגלית בשפה ותתנהל ,אלברטה  SMART טהמשפ שבית 

 שיעמדו וסעדים זכות לכל בנוסף  .אלברטה ,בקלגרי המשפט לבית תובא ,בחלקן או בכללן לאכיפה ניתנות אינן לגביה הבוררות הוראות כי קבע
 שיפוט תחום בכל לבקשו ניתן זה סעד ,זה הסכם הפרת של במקרה בהול מניעה צו כולל ערך שווה משפטי סעד לבקש זכאית SMART ,לרשותה

להתרחש ממשיכה היא בו או התקיימה ההפרה שבו . 
 

 ורק אך להתנהל כולם ההליכים כל ועל בסכסוכים דיון או פתרון שמטרתו הליך כל על ,חוק פי על המותרת למידה עד  .ייצוגית תביעה על ויתור  .4
ולא אתם לא   .פרטני בסיס על  SMART באמצעות כללית תביעה ,עיםמושב חבר בפני משפט ,ייצוגית תביעה באמצעות סכסוך לפתרון תחתרו 

שלוחים באמצעות ,לפעול מציע או ,פועל הצדדים מן אחד שבו אחר הליך כל או פרטי משפטי נציג .    
 
הבאים לתנאים גם מחויבים הנכם  .מקושרים תנאים .5 :   

 (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) תנאי שימוש
  (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy) מדיניות פרטיות

 לגשת מצליחים אינכם אם  .קובעיםה יהיו זה ההסכם שבגוף התנאים ,זה הסכם בגוף לתנאים המקושרים התנאים בין הבדל או סתירה של במקרה
עם קשר צרו אנא ,אלה לקישורים  SMART עותק לכם ויסופק 16 בסעיף הרשומה בכתובת . 

 
מוגבלת אחריות .6 .  SMART של לתקופה שפורסמו למפרטים בהתאם תפעל ,כראוי נעשים בה והשימוש ההתקנה כאשר ,שהתוכנה לכך ערבה 

 ,שדרוגים בגין העלות מלוא  מוטלת עליכם ,(בנמצא ישנה אם) אחזקה תוכנית במסגרת זכאים תםא אלמלא .הרכישה מיום ימים (90) תשעים
של היחידה התחייבותה  .לתוכנה הנדרשים עריכה או תיקונים ,שירות  SMART אחריותה ותחת בחירתה לפי ,תהיה זו מוגבלת אחריות במסגרת 

 התואמת ישימה בתוכנה הפגומה התוכנה את להחליף (ב או ;פגומה תוכנה בורע ידיכם על ששולם הרכישה מחיר את להחזיר (א :SMART של

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy
http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


למפרט ניכר באופן  SMART ימים (30) שלושים או המקורית האחריות תקופת שארית למשך אחריות תינתן תוכנה החלפת לכל  .שפורסם, 
השתיים מבין ארוכה תקופה .   

 
שהיא כמות מסופקת התוכנה ,6 בסעיף לעיל כאמור המוגבלת האחריות מלבד  .אחריות שלילת .7  ("as-is") בלבד אחריותכם על בה והשימוש.  

החוק פי על המותרת המרבית במידה , SMART אם ובין מפורשות אם בין ,והתניה אחריות מכל מתנערים ומשווקים מפיצים ,זכייניה ,וספקיה 
ולמוצרי לתוכנה ביחס הפרה ואי שקטה הנאה ,לקניין ,מסוימת למטרה התאמה ,לסחירות משתמעת אחריות ,רק לא אך ,לרבות ,משתמעות  

SMART תמיכה שירותי באספקת לכשלון או לאספקת ,מרכיביו רכיב וכל . SMART חפה תהיה או הינה התוכנה שהפעלת מתחייבת אינה 
צרכיכם על שתענה או מפגמים חפה ,מהפרעות .   

 
יהיו לא מקרה בשום ,החוק פי על המותרת המרבית במידה  .חבות שלילת .8  SMART מפיצים או משווקים ,זכיינים ,שלישי צד ספקי ,ספקיה או 

 בגין נזקים ,רכוש או אדם לכל נזק כל עבור פיצויים ,הגבלה ללא ,לרבות) עונשיים פיצויים או עונשי ,תוצאתי ,עקיף ,מקרי ,מיוחד נזק לכל חבים
 בגין נזיקין דמי ,שירות או טובין של חלופי רכש בגין פיצויים ,הפרטיות אובדן ,עסקי מידע אובדן ,העסקית הפעילות הפסקת ,רווחים דןאוב

 ממוני הפסד כל או רשלנות ,הסבירה הזהירות חובת או האמון חובת כולל חובה כל למלא כישלון בגין פיצויים ,נתונים אובדן ,בשימוש הפרעה
 ,חוזה על מבוסס שהדבר בין ,תמיכה שירותי מתן אי או מתן או מרכיביה רכיב כל או בתוכנה להשתמש יכולת חוסר או משימוש בעיםהנו (אחר

אם גם ,אחרת או קפידה אחריות ,רשלנות ,עוולה  SMART של האפשרות על יודעו המפיצים או המשווקים ,הזכיינים ,שלישי צד ספקי ,ספקיה או 
של הכוללת החבות ,מקרה בכל  .כאמור נזיקין דמי  SMART הרכישה מחיר על תעלה לא .   

 
 ,תגובה שכל לב שימו אנא אך הישירות הצעותכם את מעריכים אנחנו .יוצרים שאתם החומרים על רוחני קניין זכויות כל תובעים איננו  .משוב .9

 אומר זה  .בהם ועניין בעלות ,זכות כל לנו מקצים אתם ובכך ,סודיים כלא יחשבו סודיות הסכם תחת שלא עימנו חולקים שאתם רעיון או משוב
כלפיכם שהוא סוג מכל אחרת התחייבות או אישור ,תמורה ללא ,מטרה לכל בהם להשתמש חופשיים שאנחנו .   

 
 להיתקל עלולים אתם בהן בעיות  .משוב ומתן הפצה-קדם תוכנת באמצעות בנוח חשים אשר מתקדמים למשתמשים מיועד הבטא ערוץ  .בטא ערוץ .10

של התמיכה ידי על נתמכות אינן בטא ערוצי של בשחרורים  SMART.  צפוי בלתי באופן להתנהג שלכם ללוח לגרום עלולה בטא לערוץ העברה.  
 ההגדרות כל את מוחק אשר היצרן מצד איפוס דורש יציב לערוץ חזרה  .אוטומטית ידווחו קריסה או באג וכל אוטומטי באופן יותקנו עדכונים

שלהן המחדל ברירת לערכי אותן ומחזיר . 
 
 פריט" הוא שלנו התוכנה  .התקפים והבינלאומיים המקומיים היצוא ותקנות חוקי כל אחר למלא חייבים אתה כי סכימיםמ אתם  .ייצוא הגבלות .11

48-ב כמוגדר ,"מסחרי  CFR 2.101, 48-ב משמשים אלה שמושגים כפי ,"מסחרית מחשב תוכנת תיעוד" ו "מסחרית מחשב תוכנת" כולל  CFR 
48-ב או 12.212  CFR 227.7202, 48 עם עקבי. נייןהע לפי  CFR 12.212 48 או  CFR 227.7202-4, 48-ל בהתאם  .לנסיבות בהתאם  CFR 
48-ל או 12.212  CFR 227.7202-4, ב"ארה לממשלת מורשים 'המסחרית המחשב תוכנת תיעוד'ו 'המסחרית המחשב תוכנת' ,לנסיבות ובהתאם 

זה הסכם לתנאי הכפופים הקצה משתמשי לכל ניתנות שהן כפי אלו זכויות עם רק (ב)-ו ,'מסחריים פריטים'כ רק (א) קצה ולמשתמשי .   
 
 להיות זו הוראה על ,שהוא מובן בכל לאכיפה ניתנת בלתי או חוקית אינה ,תקפה אינה זה הסכם של כלשהי הוראה אם  .תקפות בלתי הוראות .12

  .דרך בשום תיפגע או תושפע לא ההוראות שאר של האכיפה יכולת או חוקיותן ,ותוקפן ,שלו הישימים המקושרים מהתנאים או זה מהסכם מוסרת
בעתיד ,אחרת זכות כל או ,זו זכות לממש זה צד של זכותו על כויתור תיחשב לא מזכויותיו זכות לממש כלשהו צד של כישלון . 

 
תינתן שלא שיתכן ,ובכתב מראש הסכמתינו ללא רישיונכם את או זה הסכם להמחות רשאים אינכם .המחאה .13 .  SMART, רשאית ,שני מצד 

 והנמחים ממשיכיהם ,כוחם ובאי השותפים הצדדים טובת את ומבטיח מחייב הינו זה הסכם ,לעיל לאמור בכפוף  .הסכמתכם ללא זה הסכם להמחות
   .המורשים

 
 ,קודם משתמש רישיון םהסכ כל ומחליפים ,הצדדים שבין ההבנות מלוא את מהווים ,המקושרים התנאים עם יחד ,זה הסכם .בכללותו ההסכם .14

זה הסכם של לנושא בנוגע הצדדים בין והצעות מכרז מסמכי ,ומתנים משאים ,מצגים .   
 
של מורשה נציג או ,(שלנו התוכנה כולל) אנחנו  .עימכם קשר יצירת .15  SMART, הודעות לגבי או זה הסכם לגבי קשר עמכם ליצור עשויים 

 הודעות ,הודעה מתן (ב ;אצלנו הרשומות כתובותיכם אל רגיל בדואר או לאימייל הודעת יחתשל או טלפונית התקשרות (א :ידי על מבצעיות
 ואתם במידה כי ומסכימים מבינים הינכם .אלה משפטיים מונחים את מצאתם בו במקום הודעה פרסום (ג או ;התוכנה באמצעות עדכונים או מערכת

 התנאים של וקבלה הסכמה בכך יש ,שונו ,אליו המקושרים התנאים או ,זה הסכם איתנ כי לכם הודענו שבו המועד לאחר שלנו במוצר משתמשים
אינטרנט מבוססי או ניידים ויישומים שינויים ,עדכונים חלים אלה תנאים על גם ,אחרים תנאים אליהם נלווים כן אם אלא .המעודכנים .   

 
זה הסכם סיום לאחר גם תוקפןב יעמדו כולל 16 עד 2 ובסעיפים במבוא המפורטות המחויבויות .תוקף .16 . 
 
שאלה לכם יש .17 ?   

SMART Technologies ULC 
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