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 לכבוד 

 טלפון מוקד שירות ספידומט    ( בע"מ1988דור אלון אנרגיה בישראל )

 1-800-303-301           )להלן:"דור אלון"(

 

 הסכמה לתנאי גישה לאתר האינטרנט של דור אלוןהנדון: 

 

_________ , מבקשים להצטרף  אנו הח"מ _________________________ ח.פ. ___________

לשירות דור אלון לקבלת מידע על תדלוקים באינטרנט )להלן:"השרות"( ולצורך כך אנו מאשרים את כל 

 האמור להלן:

 

ידוע לנו כי המידע וכל הדפים המופיעים באתר האינטרנט של דור אלון )להלן:"האתר"( הינם  .1

באתר הם סימני מסחר קנייניים של דור  רכושה הבלעדי של דור אלון. כל הסימנים המופיעים

אלון ואנו לא נעשה כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בסימנים אלו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל 

אנו מתחייבים שלא להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם כל מידע 

לנסות להיכנס באתר למידע הכלול באתר, ולא להעתיק את התכנה. כמו כן אנו מתחייבים לא 

 שאיננו נוגע ישירות לעסקנו.

 ידוע לנו כי עדכניות המידע שיינתן במסגרת השרות הינו כפי שיהיה בדור אלון באותה עת. .2

ידוע לנו כי האתר עלול להיות בלתי פעיל מדי פעם ו/או פעיל חלקית ו/או לא תקין ו/או כי  .3

ר וכו' חרף מאמצי דור אלון למניעת שיבושים במידע נפלו שיבושי הגהה/ ניסוח/ טעויות סופ

כאמור. אנו פוטרים את דור אלון מכל אחריות לנזק/ הפסד/ הוצאה, היה וייגרמו לנו עקב תקלות 

 כאמור, ככל שנבעו משימוש באתר האינטרנט של דור אלון בלבד.

פוטרים את דור אלון מאחריות ידוע לנו כי דור אלון נוקטת באמצעים לאבטחת המערכת. אנו  .4

 בגין חדירה למאגרי מידע.

אנו מתחייבים כי הקוד הסודי שנמסר לנו ע"י דור אלון לצורך כניסה לאתר יישמר על ידנו  .5

 בסודיות ויימסר אך ורק לגורמים המוסמכים בחברה.

יה המידע באתר ואופן הגשתו כפוף לשינויים אשר דור אלון תהיה רשאית להכניס מעת לעת. ה .6

ודור אלון תאפשר לנו בעתיד קבלת שירותים נוספים יחולו גם עליהם כל התנאים הנקובים 

 לעיל.

ידוע לנו כי לדור אלון שמורה הזכות לגבות תשלום בגין השירות ובלבד שתמסר לנו הודעה על  .7

 יום מראש ותתקבל הסכמתנו הכתובה לגבית התשלום ולגובה התשלום. 60כך, לפחות 

 ימים. 60רשאית להפסיק את מתן השרות בכל עת בהודעה בכתב ומראש בת  תהיהדור אלון  .8

 פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים יחדיו. .9

 

 

_________________  ________________ __________ _____________ 

 

  חתימה  תאריך   ח.פ.   שם החברה

 

 באמצעות מורשי החתימה:

 

________________ ________________ ________________ ______________

  

 ת.ז.    שם    ת.ז.   שם     

 

 

 כתובת דוא"ל:  _____________________________________________

 )חובה למלא(

 


