
 
 

  תנאים כלליים לשימוש באתר

  

   .התנאים הכלולים בתקנון זה השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל

  

   .חשבו להסכמה מצדך לתנאים אלהתיהגלישה באתר 

  

דעת מקצועית  עצה רפואית, חוות מהווה וכללי בלבד ואינ מידעמיועד לצורך אספקת זה המופיע באתר  כל המידע
לסייע מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא . או תחליף להתייעצות עם מומחה

 תכניםעל כן יש להתייחס לאשר לפנייה למומחה מתאים.  תחליףשונים ואינם להרחיב את הידע בנושאים ו
טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת  בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם

  על אחריותו המלאה והבלעדית. 

וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש  ")AS ISהמידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("
ולא תהיה לו כל תביעה ו/או  ואין לו במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית

מי מטעמה (להלן:  ו/או בע"מפריגו ישראל פרמצבטיקה חברת כלפי מכל מין ו/או סוג שהוא ישה ו/או טענה דר
 , והחברה")הגורמים המפעילים(להלן: " כל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר") והחברה"

 שיר ו/או עקיף ו/או תוצאתיילכל נזק  ,והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין
  . עקב שימוש כאמורו/או למי מטעמו שייגרם למשתמש 

שמות המוצרים,  הסימנים,כל  .חברה בלבדכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של ה
ם ואין ריצומוגנים על ידי זכויות י") סימנים מסחרייםה"(אך לא רק,  ,סיסמאות ושירותים המופיעים באתר
  ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.  םלהעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפל

או יהיה ובאופן רציף יינתן כסדרו באתר הניתן אינם מתחייבים שהשירות והחברה הגורמים המפעילים את האתר 
נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, וכי כל מפני גישה לא חוקית למחשביהם,  מפני הפרעות ו/או חסין

עקיף וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או ישיר  לרבות נזק לא יהיו אחראים לכל נזקוהחברה  והגורמים המפעילים
  באתר או לרכושו עקב כך. 

החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה 
בכל עת ועל פי שיקול דעתה כולו או חלקו, או להפסיק שימוש באתר ו/מידע ו/או למנוע כל הסיר תהא רשאית ל

  הבלעדי. המוחלט ו

באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או 
  תו הבלעדית של המשתמש.רות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריובבדפים הנ"ל וההתח

החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ"ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש 
  לבדוק תנאים אלו מדי תקופה. עליויהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן 

זור באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באמקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש 
  תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

  

אין  .את תנאי התקנון גישת הגולש לשירות אם יפרהנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את 
   .חרתלעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך א

  

  

 

  

  


