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 . Followup crm   תוכנת עבור רישיון הסכם

 את להפעיל שבאפשרותו אחסון התקן עם( וירטואלית או פיזית) חומרה מערכת פירושו" מחשב, "זה בהסכם. מחשב 

  .למחשב נחשבים מדחף או חומרה מחיצת. התוכנה

 http://www.reutone.com/images/Followupעותק מעודכן ומחייב של רישיון זה נמצאת באתר החברה בכתובת 

crm LICENSE AGREEMENT.pdf  .והינו עותק המחייב 

   שיוןיר תנאי

 את שמתאר  ReutOneחברת  לבין בינך רישיון הסכם ,זהו  Followup crm תוכנת  ב על בחירתך אנחנו מודים לך

, השני החלק; בסיסיים תנאים כולל הראשון החלק. חלקים לשניהסכם רישיון זה מחולק  בתוכנת שלך השימוש זכויות

, מקושרים תנאים כולל, כולו ההסכם את לסקור עליך. יותר מפורט מידע מכיל', מוגבלת ואחריות נוספים תנאים'

 .רב בעיון אותם לקרוא עליך . עליך שחל הזה החוזה את יוצר יחד ושילובם, חשובים התנאים שכל מאחר

 ואינך אלה תנאים מקבל אינך אם. הללו התנאים לכל מסכים אתה, בתוכנה משתמש או זה הסכם מקבל שאתה בכך

  .  בתוכנה להשתמש רשאי אינך, להם מציית

 שימוש בתוכנה רישיון מעניקים אנו – ברשותך שנמצא שלה העותק את או התוכנה את אינה מוכרת ReutOneחברת 

 אדם ידי-על לשימוש, אחד במחשב זה יחיד עותק ולהפעיל להתקין הזכות את לך מעניקים הרישיון במסגרת. בלבד

 . שונים במחשבים אותם ולהתקין לווירטואליים את התוכנה להפוך רשאי אינך . פעם בכל בלבד אחד

 ..ReutOneאחר אלה רק באישור חברת  למשתמש או אחר למחשב התוכנה את להעביר רשאי אינך

נועד לצרכי  ההפעלה תהליך האינטרנט, באמצעות "הפעלה" מתבצעת במהלך התקנת התוכנה וכן בהפעלה שוטפת,

. פירוט אודות תהליך ה"הפעלה" ראה בהמשך .רישוי ותמיכה בלבד, ההפעלה רושם ומאשר לעבוד עם התוכנה

 .לפעול יפסיק ביצעת את תהליך "ההפעלה" או מנעת את ביצועה התוכנה לא אם". הפעלה" נקרא זה תהליך

 , התוספות, העדכונים על וכן, התוכנה על חל זה הסכם

 כל את לעצמה שומרת החברהמוכרת לך את התוכנה, לכן  ולא, מעניקה לך  רישיון שימוש בתוכנה   ReutOneחברת

 כל לך מעניק לא זה רישיון. זה בהסכם במפורש לך מוענקות שאינן( הרוחני הקניין חוקי במסגרת זכויות כגון) הזכויות

 להעביר; התוכנה את להשאיל או להחכיר, להשכיר, להעתיק, לפרסם, לווירטואליות אותן להפוך: מורשה ואינך, זכות

 אתה פירוק. או לאחור הידור, לאחור הנדסה בתוכנה לבצע, בתוכנה טכניים הגנה אמצעי לעקוף לנסות התוכנה את

  . חוק פי-על המותרות הפעולות את ורק אך לבצע מורשה

 ברצונך אם. וירטואלי או פיזי, אחד במחשב לשימוש התוכנה של בלבד אחד עותק להתקין לך מאפשר זה רישיון

  . עותק לכל נפרד ורישיון התוכנה של נוספים עותקים לרכוש עליך, אחד ממחשב ביותר בתוכנה להשתמש

  

 הפעלה

 ואודות התוכנה אודות מידע  Reutoneשרתי חברת ל תשלח התוכנה, ההפעלה ולצרכי רישוי ותמיכה  במהלך כאמור

 ותאריך., Domain Nameשם מתחם  Computer Nameשם מחשב  ,הגירסה של התוכנה את כולל זה מידע. המחשב

 כאמור המידע לצרכי רישוי ותמיכה שוטפת ואינה מועברת לאף גורם אחר.
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 מוגבלות בתוכנה לשימוש שלך הזכויות, התוכנה עבור מנוי מבוסס רישיון הנך שוכר אם. מנוי תוכנתמסלול השכרה / 

 אתה, המנוי את הרחבת אם. קבוע לרישיון הרישיון את להמיר או המנוי את להרחיב באפשרותך. המנוי לתקופת

 של התכונות רוב, פגה המנוי שתקופת לאחר. .המורחבת המנוי תקופת לתום עד בתוכנה להשתמש להמשיך רשאי

 , ואינך רשאי להמשיך ולהשתמש בתוכנה.לפעול יפסיקוהתוכנה 

 

 מוגבלת מסחרית אחריות

אינה מתחייבת ואינה אחרית על התאמתה  Reutone)היא תוכנת מדף( אי לכך חברת " שהיא כפי"התוכנה מסופקת  

 .כל שהיא מסוימת למטרה או כללית או מסחרית למטרה

 תחרות לחוקי, הצרכן הגנת וחוקי החוזה להפרת הקשורות טענות כולל, זה הסכם במסגרת והמחלוקות הטענות כל

   מדינת ישראל בלבד. לחוקי כפופות יהיו, ונזקין במשפט ולא עושר עשיית, משתמעים אחריות לחוקי, הוגנת לא

  . התוכנה של החלפה או תיקון היא הבלעדית בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת והתרופה

בכל . ישירים או עקיפים, מיוחדים ונזקים רווחים אובדן, תוצאתיים נזקיםאינה אחרית לכל נזק כולל  ReutOneחברת 

 הכרעה משפטית מקסימום גובה הפיצוי הינו הסכום ששולם עבור רישוי התוכנה בלבדמקרה של 

 


