תנאי שימוש באתר
תודה על הביקור באתר של סולראדג’ טכנולוגיות (להלן "האתר") .האתר מעמיד לרשותך תוכן מסוים
למטרות מידע .קרא בעיון את תנאי השימוש האלה ("התנאים") .באמצעות שימוש באתר שלנו ,אתה
מסכים לתנאים .אם אינך מסכים לתנאים ,עליך לצאת מהאתר שלנו ולא להשתמש בו או לעיין במידע
המופיע בו.
זכויות קניין רוחני .סולראדג’ היא בעלת זכויות היוצרים על האתר ועל התוכן המוצג בו ,כולל המראה
הכללי ,עיצוב גרפיקה וקובצי המקור שבבסיסו .אתה רשאי להוריד או להעתיק חומר מהאתר שלנו ,רק
לשימושך האישי ,הלא מסחרי .כל שימוש אחר אסור .למעט המותר לעיל ,אינך רשאי לשכפל (כולו או
חלקו) ,לשדר (באמצעים אלקטרוניים או בכל דרך אחרת) ,לשנות ,לקשר ,למסגר או להשתמש לכל מטרה
ציבורית או מסחרית בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של סולראדג’ .
כל תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קניין רוחני אחרות .לא ניתן להסיר הודעות של זכויות
יוצרים ,קניין רוחני אחר ,הודעות משפטיות או מידע מזהה אחר מהחומרים שהורדו מהאתר.
השם של סולראדג’  'SolarEdge360' ,ושמות מוצרים וסמלים אחרים של סולראדג’ המוזכרים באתר זה
הם סימנים מסחריים או סימני שירות של סולראדג’ או שותפיה ,ולא ניתן להשתמש בהם ללא אישור
מראש ובכתב מאת סולראדג’  .מילות מפתח או סמלים אחרים המשמשים לזיהוי מקור הסחורות
והשירותים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה .אינך רשאי להפריד מאתר זה או
להעתיק או להוריד בנפרד מהאתר שלנו ,או להשתמש בכל אחד מהסימנים או הסמלים הללו .לא כלול
באתר זה דבר המעניק כל רישיון או זכות להשתמש בסימנים או בסמלי לוגו אלה.
שימוש במידע מזהה שאינו אישי .בכפוף להוראות המפורטות להלן לגבי מידע מזהה אישי ,כל תקשורת
או חומר שישלח לסולראדג’ באמצעות האתר ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת ,לרבות נתונים,
שאלות ,הערות ,הצעות וכדומה ,יטופל כמו ,מידע שאינו חסוי ואינו קנייני .אנא אל תעביר כל מידע סודי
לאתר זה או באמצעותו .סולראדג’ רשאית להשתמש במידע או בחומר שישלח לכל מטרה שהיא ,לרבות,
ללא הגבלה ,לגילוי ,לשכפול ופרסום .סולראדג’ רשאית ,ללא צורך בפיצוי ,להשתמש בכל המושגים או
הידע הכלול בכל תקשורת או חומר שנשלח לאתר שלנו לכל מטרה שהיא.
שימוש במידע אישי ובהצהרת הפרטיות .סולראדג’

תשתמש במידע המזהה אותך רק למטרות

המפורטות במדיניות הפרטיות שלה .עיין במדיניות הפרטיות של סולראדג’ לקבלת פרטים נוספים על
האופן שבו ניתן לאסוף מידע על ידי סולראדג’ ולהשתמש בו באתר זה.
מחויבות לביטחון .כחלק ממחויבותנו לביטחון הגולשים שלנו ,הגדרנו נהלים פיזיים ואלקטרוניים
לשמירה ולמניעת גישה בלתי מורשית ,לשמירה על אבטחת נתונים ולשימוש נכון במידע שאנו אוספים
באופן מקוון.
קישורים  .האתר שלנו עשוי להיות מקושר לאתרי אינטרנט של צד שלישי .לסולראדג’ אין שליטה על
התוכן או המידע המפורסם באתרים של צדדים שלישיים אלו ולכן איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או
חבות .אתרי אינטרנט של צד שלישי עשויים להיות בעלי תנאי שימוש ופרטיות ,שונים מאלה החלים על
האתר .עליך לעיין בהצהרת הפרטיות ובתנאי השימוש של אתרי צד שלישי אלה.

הגבלת החבות; כתבי ויתור .סולראדג’ עשתה ותמשיך לעשות כל מאמץ סביר כדי לכלול מידע מדויק
ועדכני באתר זה .עם זאת ,סולראדג’ אינה יכולה להבטיח שהמידע המתפרסם באתר זה או הזמין מאתר
זה ,באמצעות הורדה או בכל דרך אחרת ,הינו מדויק ,מלא או מתאים לכל מטרה .בנוסף ,סולראדג’ אינה
יכולה להבטיח שהתוכן המפורסם באתר זה לא נפגע עקב תקלות טכניות או חבלה בלתי מורשית.
סולראדג’ אינה ערבה לכך שהחומר באתר זה יהיה נקי מווירוסים ,נוזקות ,סוסים טרויאנים ו/או קוד אחר
שיש בו תכונות מזיקות או הרסניות .זוהי האחריות שלך לנקוט צעדים מגנים כגון בדיקת וירוסים.
האחריויות ושירותי המידע המפורסמים באתר זה מסופקים למטרות מידע כלליות בלבד .מידע זה עשוי
שלא לחול על כל המוצרים .רק תנאי האחריות ותנאי השירות שיכללו בהסכם הסופי בין סולראדג’ לבין
הלקוחות יחייבו את הצדדים.
סולראדג’ עשויה לשנות או להסיר חומרים מאתר זה בכל עת עד למידה המרבית המותרת על פי החוק
החל .סולראדג’ אינה מייצגת או מצהירה ,במפורש או במשתמע ,לרבות אך מבלי להגביל כל אחריות
לסחירות ,התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה ,בכל הנוגע לשימוש באתר זה או בכל מידע שפורסם בו
או זמין עבור הורדה ,או שירותים שקיבלו דרך אתר זה .בשום מקרה סולראדג’  ,שותפיה ,עובדיה או
מנהליה לא יהיו אחראים לנזק או הפסד מכל סוג שהוא ,אשר יגרמו לך או כלפי צד שלישי כלשהו באופן
ישיר או עקיף מכל שימוש באתר זה או פגם באתר זה או בכל מידע הכלול בו ,לרבות וללא הגבלת פיצויים
לתוצאתיים ,עונשים ,מקריים או אחרים.
על ידי שימוש באתר זה ,אתה מצהיר באופן מפורש כי כל המידע והחומרים באתר זה עשויים להיות בלתי
מלאים ,בלתי מעודכנים ,בלתי תקפים ,או שלא יענו על הצרכים או הדרישות שלך.
תחומי שיפוט מסוימים עשויים שלא לאפשר החרגה של אחריות משתמעת ,ולכן חלק מן החריגות לעיל
עשויות שלא לחול עליך .אתה אחראי לבדיקת החוקים המקומיים שלך עבור כל הגבלות או מגבלות בנוגע
להחרגה של אחריות משתמעת.
אתה תשפה ותשמור על סולראדג’  ,שותפיה העסקיים ,מנהליה ועובדיה ,מכל נזק ,פסק דין ,התיישבות,
קנסות ,עלויות והוצאות (לרב ות שכר טרחת עורך דין) ששולמו או שהצטברו בקשר לתביעות ,הנובעות
מהשימוש שלך באתר זה או כתוצאה מהפרת תנאי השימוש.
עדכון של תנאים .סולראדג’ רשאית לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה על ידי עדכון אתר זה .כל
העדכונים לתנאים יפורסמו בדף זה .אתה מחויב לכל תיקון או עדכון .עליך לעיין מעת לעת בתנאים אלה
כדי להתעדכן בתנאים העדכניים החלים על השימוש שלך באתר שלנו.
הדין החל .התנאים כפופים ומפורשים על פי חוקי מדינת ישראל ,על אף כל עקרונות של סתירה בחוק.
אם הינך גולש לאתר זה מסמכות שיפוטית אחרת ,האחריות להבטחת ציות לכל החוקים המקומיים
הנוגעים לגישה לאתר זה ולשימוש בו הינה באחריותך בלבד.
איך ליצור אתנו קשר .במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאים באתר זה ,תוכל לפנות אלינו בכתובת
support@solaredge.com
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