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המבוא לתנאים אלו מהווה חלק בלתי  .1

 .נפרד מהם

ידוע לצרכן כי במסגרת שיפור השירות  .2
לצרכני מקורות החליטה מקורות 

בעלי הסכם אספקת  ,לאפשר לצרכניה
וזאת בהתאם  ,מים עם מקורות ואחרים

ומבלי שהינה  ,לשיקול דעתה הבלעדי
 מידעמערכת נגישות ל ,מחויבת לכך

בין היתר צריכות  תהכולל אודות הצרכן
: להלן)מים והקצבות המים של הצרכן 

 ;"(הנתונים"

אינטרנט ל יכולת קישור הצרכן בידי  .3
והוא מעוניין לקבל ממקורות מידע על 

 .הנתונים באמצעות מערכת המידע

לצורך קבלת המידע יקבל הצרכן  .4
סיסמא אישית אשר ביחד עם קוד 

 גישה  לצרכןהמשתמש יאפשרו 
הצרכן ינקוט בכל . למערכת המידע

הדרושים לשמירת קוד הצעדים 
המשתמש והסיסמא האישית שניתנה 

לו והוא לבדו יישא בכל נזק שייגרם לו 
עקב השימוש ' או לצד ג/או למקורות ו/ו

 .בסיסמה על ידו או על ידי אחרים

תפעל ככל שתוכל מובהר כי מקורות  .5
להציג נתונים מדויקים ואמינים 

לבצע שינויים שומרת על זכותה ו
ועדכונים כולל תוספות לנתונים 

בכל זמן וללא במערכת המידע המוצגים 
 .הודעה מוקדמת

עוד מובהר כי מקורות אינה מתחייבת  .6
לכך כי המידע באתר יהיה מדויק עדכני 

לבוא למקורות  יוכלושלם והצרכן לא 
 .או דרישה בשל כך/בכל תביעה ו

לשמור על  מקורות תעשה מאמץ סביר .7
 עדכניות הנתונים והמידע המופיע באתר

יחד עם זאת ידוע לצרכן כי אינה 
מחויבת בכך ואינה אחרית לדיוק 

ולשלמות ועדכניות המידע והנתונים 
המופעים בו והצרכן מתחייב לוודא 

בעצמו שכל המידע המפורסם מדויק 
ושלם לפני קבלת החלטה כלשהי 

או לנתונים /לנושאים  והנוגעת 
 .פעים באתרהמו

הצרכן יודע כי המידע במערכת המידע  .8
יהיה נכון לתאריך מסוים וכי בכל 

מקורות הוא  בידימקרה המידע המצוי 
 .המידע המחייב

הנתונים וכל התכנים המופעים ניתנים  .9
 וככל שיהיו זמינים AS IS))כפי שהם

(AS AVAILABLE)   ללא אחריות
מקורות מסירה מעצמה כל . מכל סוג

וחיובים לגבי התכנים התחייבות 
והנתונים המופעים במסגרת שירות זה 

 .לצרכן

במקרה של שימוש במערכת המידע  .10
מקורות לא תהא אחראית לכל מידע 
המצוי באתרי אינטרנט המקושרים 

 .  למערכת המידע

מקורות הינה הבעלים הבלעדי של כל  .11
התכנים והמידע הכלול בנתונים 

ה מובהר כי  כל העוש. המועברים לצרכן
שימוש במידע ובנתונים עושה זאת על 

אחריותו האישית בלבד ובכפוף לאמור 
 .בהסכם זה

באתר מיועדים תונים המופעים הנ .12
לשימוש לא שוטף של הצרכן ולשימוש 

כל שימוש של . מסחרי של השגת מידע
ייעשה עים באתר יהצרכן בנתונים המופ

הצרכן . בלבד של הצרכן פרטילשימוש 
, להפיץ, לשנות, אינו רשאי להעתיק



לפרסם ולאחסן תוכנו של , להציג, לשדר
או מלא זמני או /הנתונים באופן חלקי ו

קבוע ללא הסכמה מראש ובכתב מאת 
 .מקורות

ידוע לצרכן כי למרות שמקורות נוקטת  .13
באמצעים סבירים לאבטחת המידע 

קיים סיכון של חדירה , במערכת המידע
ולפיכך פוטר הצרכן את  למערכת המידע

 רות מכל נזק שיגרם עקב חדירה מקו
או העברת המידע לצדדים /כאמור ו

כל גורם  או עקב /שלישיים עקב כך ו
 .שמקורו בכוח עליון

מקורות לא תהא אחראית לכל נזק  .14
ישיר או עקיף כספי או אחר כתוצאה 
משימוש באתר ובנתונים המופעים בו 

או הנתונים /ומהסתמכות על המידע ו
 .וזאת בכל מצב שהוא  המפורטים בו

או דרישה /לצרכן לא תהא כל תביעה ו .15
או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר /ו

והנתונים המופעים בו במסגרת שירות 
או כלפי מקורות לרבות /זה לצרכן ו

 .עובדיה ונציגיה 

 או נזק מכל פטורה תהא מקורות .16
 בעקיפין או במישרין שיגרמו הוצאה

מידע בשירותי מערכת ה הפסקות עקב
תקלות במערכת המידע , או פגמים/ו
או /או פגמים ותקלות בתוכנה ו/ו

או תקלות בקווי  שיבושים הפסקות
 .תקשורת

תהא מקורות פטורה מכל נזק או כן 
, הוצאה שיגרמו במישרין או בעקיפין

שגיאות או אי דיוקים , עקב שיבושים
 .שיכללו במידע

הצרכן מתחייב  בזאת  לשפות את   .17
או הוצאה שיגרמו /ל נזק ומקורות על כ

לה כתוצאה מדרישה או תביעה שתגיע 
למקורות המתבססת על מידע שהוצא 

או כתוצאה מכל /ממערכת המידע ו
ין אחר הקשור לשימוש הצרכן יענ

 .במערכת המידע או קבלת הנתונים

מקורות לבדה רשאית לקבוע את סוגי  .18
כל . הנתונים  שימסרו  במערכת המידע

, מערכת המידעהזכויות במידע וב
הינן של , לרבות זכויות הקניין הרוחני

 .מקורות בלבד

אשר ארגוני גג העברת הנתונים ל .19
מותנית , מאגדים תחתם מספר צרכנים

  .צרכניהם בכתבכלל בהצגת הסכמת 

מ מאשר "במקרה שצרכן הינו חברה בע .20
הצרכן בחתימתו כי החותמים מטעמו 

על מסמך זה הוסמכו לחתום עליו 
כדין שנתקבלה בחברה בהחלטה 

 .ובהתאם למסמכי החברה

אינה מתחייבת לפרסם את מקורות  .21
אי . באופן קבוע או רצוףבאתר הנתונים 

אינו  ,במועדם או בכללפרסום הנתונים 
    .עילת תביעה כלפיההווה י

בכל עת , ידוע לצרכן כי מקורות רשאית .22
להפסיק  את פעילות מערכת המידע 

שניתנה לצרכן או לשנות את הסיסמא /ו
או לשנות את סוגי הנתונים שימסרו /ו

או לסרב להעניק /במערכת המידע ו
שרות במסגרת מערכת המידע זאת מכל 

או לשנות כל תנאי /סיבה שהיא ו
 .מתנאים אלו

מועד פרסום הנתונים באתר ותוכנם  .23
נתון לשיקול דעתה הבלעדי של יהיה 

 . מקורות
תתבצע בשלב  ,ללקוח נתוניםהנגשת ה .24

ידע מראש מקורות תי. ללא תמורה זה
על כל שינוי בעלות את הצרכן ובכתב 

  .אספקת הנתונים
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