נה של NOTRONהסכם שימוש בכלי התוכ
LTD,PTEPACIFICASIASYMANTECוא;הקירמאןופצבואםורדבאצמנהתאםאCORPORATION, YMANTEC
S
אם אתה נמצא באזור האוקיאנוס השקט או יפן; או  CETNAMYS ,DETIMILאם אתה נמצא באירופה ,במזרח התיכון או
רשותלךלהשתמשבכליהתוכנה(כמוגדרלהלן)בתוראדםיחיד,חברהאוישותמשפטיתבאפריקה(")"cetnamySמוכנהלה
שתשתמשבכליהתוכנה(להלן"אתה"או"שלך")בתנאישתקבלאתכלהתנאיםהכלוליםבהסכםשימושזה("ההסכם").זהו
ימושבו,קראאתהתנאיםוההתניותאכיפהבינךלביןסימנטק.לפניההורדהוההתקנהשלכליהתוכנהוהש-חוזהחוקיובר
שלהסכםזה.אםלאתסכיםלתנאיםוהתניותאלה,cetnamySלאתוכללהרשותלךלהשתמשבכליהתוכנה,ובמקרהזה
איןעליךלהורידולהתקיןאתכליהתוכנהאולהשתמשבו.ההורדהוההתקנהשלכליהתוכנהאוהשימושבומהוויםהסכמה
ףלתנאיהסכםזה.מצדךלהיותכפו
כליהתוכנהשנלווהלהסכםזה("כליהתוכנה")הואהרכוששלcetnamySאובעליהזיכיוןשלהוהואהשימוש בכלי התוכנה.
ידי חוקי זכויות יוצרים . לאחר קבלת התנאים וההתניות של הסכם זה ,יהיה באפשרותך להוריד ולהשתמש בכלי-מוגן על
וירטואלית ,בטלפון נייד או בהתקן מיחשוב נייד ("התקן") עד התאריך המוקדם מבין השניים (א) התוכנה במחשב ,בסביבה
מתאריךהתקנתכליהתוכנה,או(ב)עדהזמןשבומתבטלתהפעלתכליהתוכנהבאופואוטומטיאושהואהופךללא
ור או להחכיר חלק כלשהו מכלי התוכנה ,להציע  או לספק בצורהפעיל .   אינך רשאי (א) לתת רשיון משנה ,להשכיר ,למכ
אחרת את כלי התוכנה לגורם צד שלישי; (ב) לבצע הנדסה לאחור ,לבצע הידור לאחור ,לפרק ,לשנות ,לתרגם ,לבצע ניסיון
נהבצורהכלשהילגלות את קוד המקור של כליהתוכנהאוליצורעבודותנגזרותמכליהתוכנה;או(ג)להשתמשבכליהתוכ
שאינהמורשיתבהסכםזה.
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כליהתוכנהעשוילאסוףמידעמסויםמההתקןשלךלצורךניתוח,אבחוןופתרוןשלבעיותבמוצריcetnamySמידע שנאסף.
ידעשברשותך,ולצורךהערכתבעיותטכניותומגמותלשיפורמוצריcetnamySבאופןכללי.המידעשנאסףעשוילכלול()1מ
סוגדפדפןאינטרנט,סוגCPU,מערכת,לרבותופלטפורמתמערכתהפעלה,שפהוגרסה,זיכרוןפנויושטחפנויבדיסק,סוג
תוברל  Symantec,ירצומ לע עדימ ()2 ;( )MACויאו כתובת בקרת גישת מדיה ( )IPחומת אש ,כתובת פרוטוקול אינטרנט
ניםבהתקןומצבהמנויוההפעלהשלמוצרי;cetnamySוכן()3שגיאותהשםומספרהגרסהשלמוצריcetnamySהמותק
ויאואזהרותשלקובצייומניהתקנהואירועים,לרבותמידעעלתהליךההתקנהשלמוצריcetnamySהמותקניםבהתקן.

2.

י מסד נתוניםידי  cetnamySבקובצ-המידע יאוחסן על .תמואמ  SSLרוביח תועצמאב -Symantecהמידע שנאסף יישלח ל
המאובטחיםבאופןאלקטרוניבמרכזינתוניםהמאובטחיםבאופןפיזיבארצותהברית,והואלאיקושרלמידעכלשהוהמאפשר
זיהויאישי.
הנכותילכלםירופישואםיגורדש,םינוכדעקפסתאלוהזהנכותילכבתינכטהכימתקפסתאלSymantecאין תמיכה טכנית.
זה.
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כתב ויתור של אחריות .כלי התוכנה ניתן "כפי שהוא" ,ללא כל אחריות ,לרבות ,בין השאר ,אחריות משתמעת של
הפרה או כל אחריות אחרת ,אם מפורשת ואם משתמעת- .סחירות ,כשירות למטרה מסוימת ,אי
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לכלי האירופי ,אינם מתירים הגבלה או כתב ויתור של נזקים .מדינות ואזורים מסוימים ,לרבות מדינות החברות באזור הכ 5.
ההכללה הבאה אינה חלה עליך- .הכללה של חבות בגין נזקים מקריים או עקיפים ולכן ייתכן שההגבלה או אי-אי
עד למידה המרבית המותרת בחוק החל ,בשום אופן  cetnamySאו בעלי הזיכיון שלה לא ישאו בחבות כלפיך בגין נזקים
עקיפים או נזקים דומים כלשהן ,לרבות אובדן הכנסות או אובדן נתונים כתוצאה מהשימוש או חוסר מיוחדים ,תוצאתיים,
לכב .הלאכש םיקזנ לש תורשפאה לע הלש ןויכיזה ילעבל וא -Symantecהיכולת להשתמש בכלי התוכנה ,גם אם נודע ל
ל עשרה דולרים אמריקניים (.)$00.01מקרה ,החבות של  cetnamySאו בעלי הזיכיון שלה לא תעלה ע
עבור מוצרים של ממשלת ארצות הברית ,כלי התוכנה אמור להיות תוכנתזכויות מוגבלות של ממשלת ארצות הברית.
מחשבמסחרית,כפישהוגדרבסעיףRAFמספר,212.21ובכפוףלזכויותמוגבלות,כפישהוגדרבסעיףRAFמספר722.25זכויותמוגבלות"וסעיףSRAFDמספר,2027.722“זכויותבתוכנתמחשבמסחריתאובתיעוד -במסחריתשחמתנכות"19
שלתוכנתמחשבמסחרית",בהתאםלרלוונטיותשלהםובהתאםלתקנותעוקבות.כלשימוש,שינוי,הפצתשכפול,ביצוע,
בהתאםלתנאיםשלהסכםזה.ידיממשלתארצותהבריתייעשו-הצגהאוחשיפהשלכליהתוכנהעל
כליהתוכנהכפוףלבקרותיצואשמנהלותארצותהבריתומדינותאחרות.איןלסטותמחוקיארצותהברית.תקנות יצוא.
אתה מסכים לציית לדרישות של תקנות מנהלת הייצוא (" )"RAEוכל החוקים והתקנות הבינלאומיים ,הלאומיים ,המדינתיים,
איןלייצאאולייצאמחדשבשלבזהאתכלי ומייםהרלוונטיים,לרבותהגבלותרלוונטיותעלהייבואוהשימוש.האזורייםוהמק
.קריעו ןטסינגפא ללוכ ,התוכנה לקובה ,צפון קוריאה ,אירן ,סוריה וסודן ולכל מדינה הנתונה תחת סנקציות מסחר רלוונטיות
ואםדאםושלו-EAR,ראועקיף,אתכליהתוכנהלשוםמדינההמוזכרתבאתהמסכיםשלאלייצאאולייצאמחדש,באופןישי
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ישותברשימותהאנשיםאוהישויותהמסורביםאוהלאמאומתיםשלמשרדהמסחר,ברשימתהגורמיםהמנועיםשלמשרד
יסטיםמבוקשים,החוץהאמריקני,אוברשימותמשרדהאוצרהאמריקנישלאזרחיםמבוקשים,סוחריסמיםמבוקשיםאוטרור
אשרמשתנותמעתלעת.
השימוש במוצר של סימנטק או מתן האפשרות לשימוש בו בקשר לפעילות כלשהי ,לרבות אך ללא הגבלה ,עיצוב ,פיתוח,
ייצור ,הדרכה או בדיקה של חומרים כימיים ,ביולוגיים או גרעיניים ,או טילים ,מזל"טים או כלי שיגור לחלל המסוגלים
נשק להשמדה המונית ,אסור בהתאם לחוקי ארצות הברית.לספק כלי
ההורדה וההתקנה של כלי התוכנה או השימוש בו מהווים הסכמה מצדך לאמור לעיל ולכל חוקי בקרת הייצוא והייבוא
נךהרלוונטיים.אתהגםמצהירשאינךתחתהשליטהשלמדינהאסורהכלשהי,אינךנמצאבהואינךתושבאואזרחשלה,ושאי
מופיעבאחתמהרשימותלעיל.המידעלגביחוקיהייצואשמופיעכאןאינושלםבהכרח.לקבלתמידענוסףעלחוקיהייצוא,פנה
למשרד המסחר האמריקני ,סוכנות התעשייה והאבטחה (" .)"SIBניתן למצוא מידע נוסף על  SIBבכתובתו
.יwww.bis.doc.govייוhttp
אםאתהנמצאבצפוןאמריקהאובאמריקההלטינית,הסכםזהיהיהכפוףלחוקימדינתקליפורניהשבארצותתנאים כלליים.
עמזכויותיךהברית.אחרת,הסכםזהיהיהכפוףלחוקיאנגליהולחוקיוויילס.למרותהנזכרלעיל,איןדברבהסכםזהשיגר
תחתחוקיםקיימיםלהגנתהצרכןאוחוקיםרלוונטייםאחריםבתחוםהשיפוטשלך.הסכםזהמהווהאתמלואההסכםבינך
זמנייםביחסלנושאההסכם;-לביןcetnamySבנוגעלכליהתוכנה,וכןו(א)הואמחליףכלתקשורת,הצעהוייצוגקודמיםאובו
ירותאותנאיםנוספיםשלכלהצעתמחיר,הזמנה,אישוראותקשורתדומהביןהצדדים.הסכםזהוכן(ב)הואגוברעלעלסת
יסתיים ברגע שתפר תנאי כלשהו מהכתוב כאן ותהיה חייב להפסיק את השימוש בכל העותקים של כלי התוכנה ולהשמיד
אחרסיוםהשירות.ניתןלשנותהסכםזהרקאותם.כתביהוויתורעלהאחריותוהנזקיםוהגבלותהחבותימשיכולהתקייםל
ידי.cetnamySאםיהיולךשאלותכלשהןבנוגעלהסכםזה,אואםתרצהלפנות-ידךועל-באמצעותמסמךכתובשנחתםעל
ORSpringfield,Way,International555Service,CustomerSymantec(א)ולאבותכ,יהשלכהביסמ-Symantecל
 Symantec(ג) וא  Ireland 15, Dublin 5689, Box PO Support, Consumer Symantec(ב) ,97477, U.S.A.
Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia.
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