טריפל סי מחשוב ענן בע"מ

תנאים כלליים לרישום שמות מתחם
האמור בתקנון זה הינו בנוסף ואין בו כדי לפגוע באמור בתנאים הכלליים לשירות מחשוב ענן של החברה
(להלן" :תנאים כלליים") ,לרבות התנהגות הלקוח ברשת ,אחריות וחבות החברה .הצטרפותו של הלקוח
לשירות ו/או השימוש בו ו/או באיזה מחלקיו מהווה הסכמתו ,לתנאי תקנון זה ,כפי שיעודכן מעת לעת על ידי
החברה ויפורסם באתר החברה .בתקנון זה יחולו כל ההגדרות המצויות בתנאים הכלליים אלא אם צוין
במפורש אחרת:
 .1הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהחברה משמשת כרשם שמות מתחם המוסמך מטעם איגוד
האינטרנט הישראלי (להלן" :האיגוד") לרישום שמות מתחם בעלות סיומות  co.ilו ..org.il -האיגוד אחראי
למתן אישור סופי לגבי כל בקשה של רכישת ,חידוש ,העברה /או שינוי שמות מתחם בעלי סיומת כאמור.
 .2מובהר כי בנוסף החברה מספקת שירות לגבי של רישום שמות מתחם בעלי סיומת שאינה  ,.ilבגינם
מסופק על ידי באמצעות רשם שמות המתחם " "EuroDNSו "ENOM" -השימוש בשירות זה הינו בכפוף
לתנאים

הכלליים

המופיעים

באתר

של

רשם

שמות

המתחם

האמור

בכתובת

 http://www.enom.com/terms/default.aspxו.https://www.eurodns.com/terms-and-conditions/ -
החברה תהיה רשאית להתקשר עם רשם שמות מתחם השונה מזה המצוין בסעיף זה לעיל בכל הקשור
למכירת ,חידוש ו/או ניהול שמות המתחם של לקוחותיה.
 .3הלקוח מצהיר ומאשר כי בנוסף לאמור בתנאים כלליים אלו ,הוא יהיה כפוף לתנאים ולמדיניות של מי
מטעמם לרבות בקשר עם מדיניות יישוב סכסוכים לגבי שמות מתחם של:
א .ארגון האינטרנט הישראלי  )Israel Internet Association) ISOC-IL -בכתובת
http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html
ב .ארגון האינטרנט הארגון העולמי (Internet Corporation for Assigned Names and - ICANN
) Numbersבכתובת https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
 .4עם הזמנת רישום  /חידוש רישום שם מתחם על ידי החברה בהתאם לבקשת הלקוח ישלם הלקוח
המבקש את רישום שם המתחם לחברה את הסכומים הדרושים על ידה לכך באותה עת ,מראש לכל
תקופת הרישום הנתונה של הלקוח ,ושם המתחם יירשם רק לאחר ביצוע התשלום במלואו.
 .5תשלומים ששולמו על ידי הלקוח עבור רישום שם מתחם  /חידוש רישומו אינם ניתנים להחזר ,לא במלואם
ולא בחלקם ,גם אם רישום שם המתחם /ו או חידוש רישומו מתעכב ,מבוטל או מועבר לפני תום תקופת
הרישום הנתונה של הלקוח.
 .6הלקוח מצהיר כי ידוע לו שעד למועד רישומו בפועל של שם מתחם עבור הלקוח (אף לאחר הזמנתו על ידי
הלקוח) אין לחברה שום שליטה על שם המתחם המבוקש .אי לכך עלול להיווצר מצב בו יגיש בקשה
לרישום שם מתחם פנוי ובקשתו תדחה בשל אישורה של בקשה מוקדמת יותר לרישום אותו שם והלקוח
מוותר בזה על כל טענה כלפי החברה באשר למועד בו נרשם ו/או חודש שמם המתחם.
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 .7הלקוח יהא אחראי לחידוש רישום שם המתחם שבבעלותו והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל
אחריות לאי חידוש שם המתחם שברשותו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תישלח ללקוח הודעה על המועד
לתשלום דמי חידוש רישום שם המתחם (להלן " :דמי החידוש") .אם לא ישולמו דמי החידוש תוך הזמן
הנקוב בהודעה האמורה יבוטל רישום שם המתחם של הלקוח והחברה לא תישא בשום אחריות בגין
ביטול זה.
 .8בהצטרפותו לשירות הלקוח מאשר כי ידוע לו שאי מתן פרטים מלאים ו/או מדויקים ו/או אי עדכונה של
החברה אודות כל שינוי בפרטי המחזיק בשם המתחם ו/או דרכי ההתקשרות עמו עלולים להביא לכך שלא
יקבל הודעות שונות בקשר לשירות הדומיינים ,לרבות הודעות המתריעות כי תוקפו של שם המתחם
שברשותו עומד לפוג ,וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך ,לרבות במקרה
בו שם המתחם שברשות הלקוח לא יחודש עקב אי קבלת הודעות כאמור.
 .9הלקוח ישא באופן בלעדי בכל העלויות הכרוכות בהעברת שם המתחם של הלקוח .
 .10החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך ששם המתחם של הלקוח לא יפר או יפגע בצורה כלשהי בשמות
מסחריים ,סימני מסחר ו /או זכויות קנייניות אחרות השייכות לצד שלישי ,והחברה לא תהא אחראית
להפרה או פגיעה כאמור.
 .11הצטרפות הלקוח לשירות ,לרבות בהגשת בקשה לרישומו ו/או חידושו של שם מתחם ,מהווה הצהרה
והתחייבות שלו ,כי במסגרת השימוש בשירות לא תבוצע על ידו כל פעולה ,במישרין ובעקיפין ,שיש בה
כדי לפגוע בזכות קניין רוחני ,בפרטיות או בכל זכות של צד ג' ,וכי כל פעולותיו יהיו בהתאם ובכפוף
להוראות כל דין .הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה באופן מלא ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין
כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה ,עקב אי עמידתו בהצהרות
ובהתחייבויות שלעיל.
 .12מובהר כי החברה אינה צד לכל מחלוקת משפטית בסוגיית רישום שמות מתחם ,ככל שתהיה .החברה
תפעל בקשר עם רישום שמות המתחם בהתאם להתחייבויותיה כלפי האיגוד ו/או מנהלי מרשם שמות
המתחם השונים ו/או צווים שניתנו על ידי ערכאה מוסמכת.
 .13בהצטרפותו לשירות הלקוח מסכים ומאשר כי במסגרת שירות הדומיינים ולשם ביצוע פעולות שונות
במסגרתו ,לרבות רכישת ,העברת ,חידוש ו/או ניהול שמות מתחם ,החברה תהא רשאית להעביר לאיגוד
או למנהל מרשם שמות מתחם רלוונטי אחר את הפרטים שמסר הלקוח במסגרת הצטרפותו לשירות,
לרבות תכתובות מול הלקוח ו/או מי מטעמו וכי פרטי הלקוח ,יתפרסמו במסגרת מרשם שמות המתחם
הרלוונטי.
 .14מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח המפורטים לעיל תחשב
כהפרה יסודית של הסכם זה ושל התנאים הכלליים לשירותי מחשוב ענן.
 .15כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי -
16.1

מבקש הרישום מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי
הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי) להלן" :כללי האיגוד "ו"האיגוד" ,בהתאמה) בכתובת
 .http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.htmlמבקש הרישום מאשר בזה כי ניתנה לו
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הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד ,כי קרא אותם בפועל והוא מסכים להם  .בכלל
זה ,מבקש הרישום מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש-
 16.1.1שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת.
 16.1.2מבקש הרישום כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.
16.2

האיגוד אינו נושא כלפי מבקש הרישום באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם ,חידוש
הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.

16.3

אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם ,בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר
שנרשם -מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.

 16.4מבקש הרישום מצהיר בזה כי הוא מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לו כל זכויות בעלות
או זכות קניינית אחרת בשם המתחם  -אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.
 16.5מבקש הרישום יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה ,תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם,
החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.
 16.6ידוע למבקש הרישום שבאפשרותו לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד ,בכתובת:
.reg-complain@isoc.org.il
 16.7הדינים החלים על סכסוכים בין מבקש הרישום לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד) בלא תחולה לכללי
ברירת הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות
המרכז או תל אביב בלבד.
 16.8בסעיפים אלה "הרשם המוסמך" -רשם שמות-מתחם שהוסמך על ידי האיגוד לרשום שמות-מתחם ואשר
באמצעותו מבקש הרישום רשם ו/או מנהל את שם המתחם.
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