חוזה למתן שירות חב”ד שעל אתר
פרטי הארגון

ארגון _________________________________ :איש קשר __________________ :שם___________________________ :
ת.ז _______________________ :.כתובת_________________________________________________________ :
טלפון ________________ :פקס _______________ :נייד _______________ :דוא”ל_____________________________ :

פרטי החבילה
שמות מתחם מבוקשות (דומיינים) __________________________________________________________________ :
תיבות דואר שמתחילות ב _________________________________________ :תוספות/הערות__________________ :
_____________________________________________________________________________________________
 אני מעוניין בשירותי מחלקת תוכן
חבילה  ___________________ :3מחיר + _____ :מע”מ
חבילה  ___________________ :1מחיר + _____ :מע”מ
חבילה  ___________________ :4מחיר + _____ :מע”מ
חבילה  ___________________ :2מחיר + _____ :מע”מ
אמצעי תשלום  :הו״ק  כרטיס אשראי  תשלום שנתי מראש נפח אכסון לשימוש אישי :לפי החבילה  אחר_______ :
תאריך התחלה ____ /____ /____ :תאריך סיום____ /____ /____ :
חוזה זה נכתב ונחתם בין הצדדים:
א .מור יוסף הפקות  /חב״ד שעל אתר ו/או מיופה כוחה
להלן :״המפעיל״
ב .הארגון ואיש הקשר בנפרד וביחד המוזכרים לעיל .להלן:
״הלקוח״
ג .סעיפים המסומים בכוכבית (*) יחולו רק על משתמשי
COW1
מחויבויות המפעיל והגבלת אחריות:
 .1יהיה אחראי לקיומו של אתר האינטרנט המוזכר לעיל.
 .2יהיה פטור מקיום האתר במקרה של כשלים בחברות
ההמאחסנות את האתר ובחברות המפעילות את שם המת
תחם (דומיין) .וכן במקרה של פריצה לאתר ,שיבוש תכניו,
שיבושי קוד ,עומסים ,ונזקי כוח עליון.
 .3במקרה של כשלים בקיום האתר ,ידאג המפעיל לחזרתו
לפעילות סדירה כפי יכולתו.
 )*( .4יהיה אחראי לעדכן את האתר מידי שבוע בתכנים
שיקבעו מעת לעת.

 .5יהיה אחראי למערכת ניהול של תכני הלקוח כפי שיקבע
מעת לעת.
 .6יהיה פטור מאחריות במקרה של טעיות מכל סוג בתכני
הלקוח ,שבין שהוכנסו למערכת הניהול ובין שנשלחו בדואר
האלקטרוני.
 .7יהיה פטור מכל סוגי התביעות בגין תכנים שהוכנסו ע״י
הלקוח או נמסרו ממנו אלינו לצורך שימוש/פרסום ,לרבות
תביעות נזקים ,הוצאת דיבה וזכויות יוצרים .התביעות הנ״ל
יגולגלו אל הלקוח.
מחויבויות הלקוח והגבלת אחריות:
 .1יהיה אחראי לגבי התכנים ,הקבצים ,והתמונות וזכויות
היוצרים של התכנים שהכניס לאתרו .וכל תובענה שתוגש
למפעיל על כך תתגלגל על הלקוח.
 .2יהיה אחראי להעברת תשלום עבור האתר כפי שסוכם
לעיל.
 .3התשלום ישולם ב( 1-20-כפי שסוכם מראש!) בחודש
ויהיה עבור אותו חודש ,התשלום יגבה באמצעי התשלום

שם_____________________________ :

שנקבע מראש.
 .4יהיה פטור מהעברת התשלום במועד במקרה שחל
באותו יום חג או מועד .במקרה זה יועבר התשלום ביום
העסקים שלאחר החג או המועד.
 .5יהיה אחראי לתכנים שמכניס למערכת הניהול ולתכנים
ששולח למפעיל.
 .6יהיה אחראי לתשלום עבור תוספות ,שהינם מעבר לכת
תוב בחוזה זה ,בתשלום הקרוב לאחר ביצועם.
מוסכם על שני הצדדים כי:
 .1במקרה של עיקוב תשלום מצד הלקוח ו/או אי כיבוד
הסכם זה ,יהיה המפעיל רשאי להפסיק את קיום האתר.
 .2במקרה של עמלות בנק שיהיו למפעיל עקב החזרת תשל
לומי והלקוח ובדברים שגביית העמלה הייתה באשמתו של
הלקוח ,ישלם הלקוח למפעיל את דמי העמלה.
 .3במקרה של הורדת האתר עקב אי תשלום או אי כיבוד
הסכם זה ,יחשב הדבר כאילו האתר פעיל לצורך קיום כל
התחייבויות הלקוח ,ובכללם התשלום הקבוע.

 .4כל תביעה ודיון בנוגע לחוזה זה ידונו על פי דיני תורת
ישראל בבית דין רבני בארץ ישראל המוסכם על הצדדים,
ויוגשו לערכאות משפט ישראליות במרכז הארץ רק עם
אישור מבית דין רבני.
 .5ברור לכל כי מערכת האתר על כל נספחיה שייכת למפע
עיל ,והתשלום הינו רק על האפשרות להשתמש במערכת
לתקופת החוזה ,ועל השירותים הנלווים.
 .6ברור לכל כי אין ללקוח לעשות שום שימוש בתכנים
שמכניס המפעיל לאתר למעט הצגתם באתר ושליחתם
באמצעות המגזין .סעיף זה כולל את כל סוגי המדיה לרבות
עיצובי גרפיקה ,טקסטים ,וידאו ,אודיו וכד'
 .7המפעיל רשאי להעביר את כל מחויבותיו ו/או זכויותיו
או חלקם לאחר.
 .8תוקף חוזה זה הוא כפי שסוכם לעיל.
 .9גם במקרה שהלקוח החליט ,מכל סיבה ,להפסיק את
קיום האתר ,ימשיך לשלם עד לסיום חוזה זה.

תאריך ____________________________ :חתימה (וחותמת)_____________________________ :

אישור לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
לקוח___________________________________________________ :

תוקף החבילה :תאריך התחלה ___ /___ /___ :תאריך סיום___ /___ /___ :

סוג כרטיס אשראי  :ויזה  מאסטר כארד  אמריקן אקספרס  ישראכארד
שם בעל הכרטיס _______________________________________________________ :ת.ז .של בעל הכרטיס (או מס׳ דרכון) _____________________________ :

מספר כרטיס --- :תוקף כרטיס  /  :ספרות בטחון :

מחיר לחודש( ₪  350 :לא כולל מע״מ)  מבצע___________________ :
צורת הגבייה  :בתשלום אחת  .עסקה אחת ב 12-תשלומים  12 .עסקאות נפרדות  .אחר______________ :
הרייני מאשר בזה למור יוסף הפקות ו/או למיופה כוחו לגבות את הסכומים שסוכמו בכתב ו/או בעל פה ובכפוף לתאי החוזה באמצעות הכרטיס אשראי הנ"ל.

תאריך _________________ :חתימה________________ :

הבית לאתר שלך
טלפון 08-8580750 :פקס03-5426547 :
דוא"ל office@cow.org.il :אינטרנטwww.COW.org.il :
למכתבים :שד' ירושלים  158/12קרית-מלאכי 83031

שירות ותמיכה

מחלקת תוכן

cowhelpme@gmail.com

cowhelpme@gmail.com

08-8580750

054-7702344

