תנאי התקשרות עם האתר LiBA
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הגדרות:

"האתר" – כולל תוכנה לפיענוח ורישום אוטומטי של חשבוניות ומסמכים דומים .האתר מתנהל
בשם ובכתובת .https://liba.biz
"התוכנה" – תוכנה כוללת שני מודולים :א .לפיענוח של חשבוניות מס .ב .לשמירת מסמכים
סרוקים בארכיון דיגיטלי.
"הספק" – חברה או גוף עסקי אחר שהוא בעלים של האתר והתוכנה.
"לקוח או משתמש" – כל אדם או עסק או גוף אחר ,שמתקשר עם הספק לקבלת שירות באחד
מהמודולים או בשניהם יחד.
"הנהלת האתר" – בעלי האתר ,בעלי תחום ( ,)domainכותבי התוכנה וכל מי שקשור לאתר במישרין
או בעקיפין.
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הגבלת השימוש באתר:

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים המסמך זה .השימוש באתר זה ייחשב להסכמה
מצד המשתמש לכל התנאים ,התניות וההודעות.
על המשתמש יחולו התנאים הכלולים במסמך המחירים ותנאי שימוש באתר .משתמש מתחייב לא
להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית.
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אחריות האתר:

האתר משתמש בטכנולוגיית  .OCRבאמצעות טכנולוגיה זו מפוענחים מסמכים מפורמטים קשיחים
(בעיקר  )pdfלפורמטים קריאים על ידי תוכנות מחשב מקובלות ,דוגמת אקסל.
הנהלת האתר פועלת לשיפור איכות ורמת דיוק של הליך פיענוח .אולם ייתכנו מקרים שבמידע
המופק בתהליך הפיענוח יפלו שיבושים ,שגיאות או אי דיוקים (כולם יחד וכל אחד מהם יקראו
שיבושים) .שיבושים אלו עלולים להיגרם עקב בעיות במסמך ,כגון אי יישור של מסמך שנסרק,
אותיות או מספרים בלתי קריאים ועוד .האתר והנהלת האתר אינם אחראים לנזק ,הוצאה או הפסד
שעלולים להיגרם למשתמש עקב שיבושים אלו.
על הנהלה והאתר לא תחול כל אחריות בגין כל נזק ישיר ,עקיף ,דמי נזיקין עונשיים ,נזק מקרי,
מיוחד או תוצאתי ,או כל נזק אחר מכל סוג ,לרבות בשל אובדן נתונים או אובדן רווחים.
הנהלת האתר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב תקלה בגישה לאתר ,באתר עצמו
או בתוכנה .הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים אצל
נותני שירותים בעלי אפיונים דומים .למרות זאת קיים סיכונים תמידיים עקב חדירה למאגרי המידע
של האתר .הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק עקב פריצה אפשרית.
הנהלת האתר רשאית להכניס בכל עת שיפורים או שינויים בתנאים ,בהתניות ובהודעות החלים
בשימוש באתר ומשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
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הוראות למשתמש:

משתמש מתחייב למלא במדויק את הוראות השימוש המפורטות באתר זה ,ובין היתר :לסרוק
חשבוניות בצורה תקינה ומסודרת ,לוודא שכל המסמכים הסרוקים הועלו לתוכנה שיספק האתר
ולבדוק את התוצאה המתקבלת מול החשבוניות הסרוקות.
משתמש אחראי לתקינות ציוד חומרה שברשותו ותוכנות באמצעותם הוא סורק ,שומר ומתחבר
לשרתי הספק .לקוח אחראי לגיבויים ושמירה תקינה של המסמכים הסרוקים על פי הוראות כל דין.
זכות השימוש בשירותי האתר היא של לקוח בלבד ,והוא מתחייב לא להעביר את זכות השימוש
לאחר .הלקוח ישמור בסוד את אמצעי הגישה לאתר.

.5

תמורה ותנאיי תשלום

בעד השירותים ישלם הלקוח לספק תמורה בהתאם לתעריפי השירותים הרשומים באתר ,וכפי
שיעודכנו מעת לעת ,או כמפורט במכתב ההתקשרות או בטופס ההזמנה .הלקוח מתחייב לחתום על
הוראת מס"ב בבנק ולאפשר לספק לחייב ולגבות את התמורה המגיעה לו בתחילת כל חודש עוקב
לחודש הספקת השירותים .הספק רשאי לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת .הודעה בה יצוין
התעריף החדש תישלח ללקוח במייל בתוך  30יום לפני עריכת השינוי.
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שימוש בפרטי לקוח

הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות להשתמש בפרטים האישיים שכלולים בטופס הרשמה .האתר
מתחייב שלא להעביר פרטים אלו לצד חיצוני .עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה
לכך שהוא מתיר לאתר להשתמש בפרטים אלו בכפוף לכל דין .תוקפה של הסכמה זאת היא גם
לקבלת דברי דואר.
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סיום התקשרות

לקוח רשאי לסיים את ההתקשרות בין הצדדים בכל עת .לאתר זכות לסרב במתן גישה לאתר
למשתמש ,זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
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סמכות שיפוט ותחולת דינים

לבתי המשפט בירושלים סמכות שיפוט בקשר לקיום הסכם זה וכל המשתמע ממנו .על הסכם זה
יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
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מען הצדדים והודעות

מען לקוח למשלוח הודעות הוא כמפורט במכתב ההתקשרות.

