תקנון שימוש באתר הבוגרים
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התנאים בתקנון זה הם התנאים המחיבים את מזמיני אתר הבוגרים (להלן "הלקוח") ואת
טוטל גרפיקס בע"מ (להלן "החברה") .בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין מסמך אחר,
כללי התקנון הם המחיבים.
אתר הבוגרים יכלול אחד או יותר מהמרכיבים הבאים:
 תצוגת הכריכה הקדמית של ספר המחזור
 תצוגת תמונת המחזור
 תצוגת תמונות שהופיעו בספר המחזור
 תצוגת ספר המחזור במצב דפדוף (פליפ)
 אופצית חיפוש תלמיד ותצוגת הדף בו הופיע בספר המחזור ו/או התמונה בה הופיע
בתמונת המחזור (בכפוף להזמנת מוצרים אלה מהחברה).
כאמור ,האתר לא יכלול בהכרח את כל המרכיבים דלעיל .הפריטים הנכללים באתר המחזור
יקבעו בהסכם מול כל בית ספר המזמין בנפרד ,ובכל מקרה האתר לא יכלול רכיבים שלא
הוזמנו מהחברה ע"י הלקוח ,ו/או רכיבים שהגרפיקה שלהם לא בוצעה ע"י החברה.
החברה תציג את אתר הבוגרים של שיכבת בוגרים נתונה על גבי שרת ברשת האינטרנט.
למשך תקופה של שלש שנים לפחות (להלן "התקופה המחיבת") .החברה תשתדל להמשיך
להציג את אתר הבוגרים גם לאחר התקופה המחיבת ,אך היא לא מחויבת לעשות כן.
בנוסף לאמור לעיל ,לאחר התקופה המחיבת תהיה החברה זכאית לקבל מהלקוח דמי
תחזוקה שנתיים שלא יעלו על  ₪ 30לשיכבה ,כתנאי להמשך תצוגת האתר באינטרנט.
החברה תעלה את אתר הבוגרים של השיכבה הנתונה לשרת האינטרנט שלה עד סוף חודש
אוגוסט שבתום שנת הלימודים של אותה שיכבה ,בכפוף לכך שכל החומר הנדרש הוגש
לחברה בזמן עפ"י דרישתה .לוח הזמנים של העלאת האתר לא ישפיע על מועדי התשלום
לפרויקט ספר המחזור או תמונת המחזור ,והלקוח לא יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים
ממנו ע"י ההסכם בינו לבין החברה בגין לוח הזמנים של העלאת אתר הבוגרים ,או בגין
תיקוני שגיאות באתר.
הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת עלולות להתרחש תקלות חומרה או תקלות תקשורת,
או תקלות תוכנה ,או תקלות מסוג אחר כלשהו ,אשר ימנעו את תצוגת האתר באופן זמני ,וכן
עלולות להתרחש טעויות הגהת טכסטים ותמונות.
הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאתר הבוגרים נמסר לו במחיר הנחה מסובסד ,ולפיכך ללקוח לא
תהיה שום תביעה בגין נזק עקיף או ישיר ,או בגין כל סיבה אחרת כלפי החברה בגין אתר
הבוגרים ,לרבות במקרה של תקלות מסוג כלשהו באתר ,טעויות ושיבושים בשמות
התלמידים או המורים ותמונותיהם ,בעיות בתצוגה ,תקלות טכניות או כל בעיה אחרת שהיא.
כל האחריות על החומרים המופיעים באתר ועל הגהתם חלה באופן בלעדי על ביה"ס.

