
באינטרנט  הזמנה חשבונית הסכם  
 

 

 הסכם חשבונית הזמנה באינטרנט 

  {variable:Agreement Id} # הסכם

 

טופס כותרת : {variable:Subfamily} 6/08: שונה 3 מתוך 3 עמוד  

 

ויישות"( אתה"  להלן) הספק  IBM עסקים מנהל אתה  שאיתה  )International Business Machines 

Corporation )“IBM”( הקונה" להלן( )אחרת קשורה ישות או )"זה  הסכם  והתניות  שתנאי מסכימים  

שתנאים כפי)  הקונה של הרגילים באינטרנט  ההזמנה חשבוניות  לשירותי  בנוגע כולו ההסכם את  יוצרים  

בנוגע בינינו  בכתב או  פה-בעל  קודמת תקשורת כל מחליפים אלה והתניות ושתנאים( להלן מוגדרים אלו  

אלה לשירותים .  

 

עסקיים  נתונים ביניכם להעביר ולך לקונה שמאפשרים אינטרנט- מבוססי שירותים הינם" שירותים"ה  

לגבי עצות , חשבוניות, רכש הזמנות לכלול  שעשויים, אחרות  מחייבות ומכירה רכישה והתחייבויות  

לקטרונייםא נתונים  תבניות ומסמכי שליחה עבור   עצות, משלוחים תחזיות, חשבוניות  של דחיות, תשלומים  

"(מסמכים, "ביחד) אחרים . 

 

זה  הסכם בתקופת השירותים עבור  חיובים יתבצעו לא. לסיומו שיובא עד  בתוקף יישאר ההסכם . 

מראש הודעה  שליחת לאחר ימים( 30) שלושים עילה  ללא זה הסכם לסיים הצדדים שני של באפשרותם  

פעילויות כל. האחר הצד של יתמשמעות מהפרה כתוצאה בכתב הודעה עם מיידי באופן או, בכתב  

בין החלים ההסכמים בעזרת ינוהלו, השירותים באמצעות  שמתבצעות מולך  הקונה של הרשיון או  הרכישה  

אלה  כגון רשיון או רכישה לפעילויות בנוגע הצדדים .  

 

  :מסחר אלקטרוני

וסיסמה  משתמש זיהוי  תקבל, בשירותים להשתמש מנת-על. השירותים באמצעות עסקאות ינהלו הצדדים  

חיצוני גורם  של שירות בספק להשתמש הצדדים שני של באפשרותם. לשירותים להירשם לך שיאפשרו  

שינויים אודות לפני ימים( 60) שישים בכתב  מראש  הודעה יקבל  האחר שהצד בתנאי, רשת שירותי לצורך  

בשירותים יןלזמ יהפוך שבו בתאריך  המתקבל כמסמך ייחשב מסמך. אלה  כגון בשירותים  כלשהם  

לא מסמך התקבל אם היוזם לצד מיידי באופן  יודיע המקבל הצד. מהצדדים אחד כל לגשת יכול שאליהם  

זה כגון מסמך של התוכן תיעוד יתקבל, זו כגון  הודעה בהיעדר. היוזם הצד את  לזהות שניתן בתנאי, קריא  

סבירים אבטחה הליכי על ישמורו, וסיסמה משתמש זיהוי באמצעות מסמכים ייאמת צד כל. היוזם הצד של  

בהם  מורשה לא שימוש למנוע כדי מסחרית  מבחינה . 

 

  :רשיונות ונתונים

לא רשיון לך  מעניק הקונה"(, חומרים"  להלן) לשירותים הקשורים חומרים לך מספק שהקונה במקרה  

בחברה אלה   כגון חומרים  של עותקים של והפצה לפועל הוצאה הצגה, העתקה , ביצוע, לשימוש בלעדי  

בכל  בעלות תעודת  וכל היוצרים זכויות בדבר ההודעה של רבים עותקים  ליצור מסכים הנך. בלבד שלך  

רעיון בכל חופשי  באופן להשתמש יכולים  הצדדים שני. זה בסעיף שהוענק הרשיון תחת  שנוצרו עותקים , 

להסכם  בנוגע, שנינו ידי-על במשותף או, מאיתנו אחד  כל  ידי-על  סופקו או שפותחו  טכניקה או  מקצועי ידע  

הנתונים של אבטחהול  לניהול אחראים הצדדים שני. החלים יוצרים וזכויות לפטנטים ובכפוף זה  

שלהם המתאימות ברשתות מועברים או  המאוחסנים .  



 

  :כתב אחריות

ליקויים  שיתקן מבטיח  ואינו השירותים  של שגיאות ללא או  רציפה לפעולה אחריות מעניק אינו  הקונה  

כתבי ללא מסופקים זה הסכם תחת הקונה ידי-על לך המסופקים והשירותים החומרים כל. כלשהם  

בשירותים מהשימוש המתקבלות לתוצאות אחראי  אתה. שהוא סוג מכל אחריות .  

 

  :הגבלת חבות

נזק או רווחים  אובדן, תקבולים אובדן  עקב האחר הצד כלפי בחבות הצדדים אחד יישא  לא מקרה בשום  

תחת מהתביעות  אחת כל עבור הצדדים שני של המצטברת החבות. עונשי או   מיוחד, תוצאתי, עקיף, מקרי  

כל או הולם  שאינו ייצוג, הזנחה, יסודית הפרה לרבות) אלה כגון  תביעות של  לבסיס קשר ללא ,זה  הסכם  

על תעלה לא(, נזיקין תביעת או חוזה :  

(מוות לרבות) בגוף פגיעה בשל  וסבירים ממשיים נזקים .1  ;  

וכן ; מוחשי אישי וקניין  ממשי לקניין  וסבירים ממשיים נזקים .2   

ערך שווה סכום  או  היותר לכל 25,000$ עד בפועל האחרים הממשיים יםהישיר  הנזקים כל סך .3  

מקומי במטבע .  

וקבלני אחרות  קשורות חוקיות  ישויות, בת-חברות , הקונה של האב חברת  על חלות זה בסעיף ההגבלות  

 .משנה

 

  :כללי

מציינים או  מסחריים שמות, שלו המסחריים בסימנים לשימוש זכויות  האחר לצד מעניק אינו צד שום  

רק האחר לצד מעניקים הצדדים שני. מראש בכתב הסכמה ללא פרסום או מכירות קידום בכל אחרים  

של העברה דורש  מהצדדים אחד אם. סודי-לא  יהיה המועבר המידע כל. בזאת המצוינים וזכויות רשיונות  

לעובדים שקשור עסקי  אישי מידע כל  עבור. בנפרד  חתום  סודיות  הסכם  תחת  יתבצע הדבר, סודי מידע  

מידע להעברת ומהקבלנים מהעובדים  מיודעת הסכמה תקבל, לקונה מספק  שאתה לקבלנים או  שלך  

לכשל אחראי  אינו צד שום. זה להסכם הנוגע  בכל זה כגון במידע  להשתמש לקונה לאפשר וכדי לקונה  

שהיא דרך בכל להעביר או להמחות לא מתחייב אתה. לשליטתנו שמחוץ סיבות מחמת התחייבויות בקיום  

בכל לעמוד מסכימים הצדדים שני. תקף אינו  כן לעשות  ניסיון כל; זה הסכם תחת  זכויותיך את או זה  הסכם  

הקונה נמצא שבה המדינה לחוקי כפוף זה הסכם. וייבוא יצוא  של ותקנות חוקים לרבות, החלים החוקים , 

  :מלבד

היוגוסלבית הרפובליקה, קרואטיה, בולגריה,  בינההרצגו -בוסניה, בלרוס, ן'אזרבייג , ארמניה, באלבניה .1  

יקיסטן'טג, סרביה, רוסיה, רומניה, מונטנגרו,  מולדובה, קירגיסטן, קזחסטן, גאורגיה, מקדוניה של לשעבר , 

אוסטריה לחוקי כפוף  יהיה זה הסכם, ואוזבקיסטן אוקראינה, טורקמניסטן ;  

הקונה נמצא שבה הטריטוריה או המדינה לחוקי כפוף יהיה זה הסכם, באוסטרליה .2 ;  

אונטריו  של הפרובינציה לחוקי כפוף  יהיה זה  הסכם, בקנדה .3 ; 

הפיני החוק יחול, וליטא לטביה, באסטוניה .4 ;  

וברפבוליקה, ריקו ובפורטו( הברית בארצות  מתבצע העסקה של חלק  אם  זה ובכלל) הברית בארצות .5  

לחוקי כפופים  יהיו אליו  קשורים או זה  מהסכם שעולים קתמחלו או  ויכוח וכל  זה  הסכם, סין  של העממית  

וכן יורק ניו מדינת בתחומי במלואם ובוצעו שנערכו  לחוזים הנוגעים יורק ניו מדינת ;  

אנגליה  לחוקי כפוף  יהיה זה הסכם, בבריטניה .6 .  

משנתיים יאוחר לא להתחיל זה  הסכם להפרת שקשורה אחרת פעולה או משפטית פעולה כל  על  

ויתור אפשרות ואין המקומי הדין ידי -על אחרת צוין אם אלא,  התביעה עילת קמה שבו התאריךמ   

מקורי כעותק  ייחשב  אמין באמצעי שנוצר זה  הסכם של עותק כל. חוזית התניה או . 

 

ל באנגלית ומתורגם בקנדה נמצא אתה אם רק  תחול  שלהלן ההצהרה ““The parties have agreed to 



draft this Agreement in English”: “Les parties ont consenti à rédiger ce contrat en langue 

anglaise.”” 

 

לעיל מוצג  שהינו כפי, באינטרנט ההזמנה  חשבונית הסכם את מאשר אני,  שלי החברה של מורשה  כנציג . 

 

מאשר  אני  

 

 לראיה באנו על החתוםו : ולראיה באנו על החתום :

{variable:Party Name (External Party)} {variable:Party Name (Internal)} 

: ידי -על  : ידי -על  

  

  

תאריך               הקונה  חתימת תאריך               הקונה  חתימת   

{variable:Buyer (Signatory) Name}  

  

דפוס  באותיות שם דפוס  באותיות שם   
  

  

{variable:Buyer (Signatory) Title} - 

{variable:Buyer (Signatory) Organization}  

    

וארגון  תואר וארגון  תואר   

    
  

: הקונה  ובתכת  : הספק  כתובת  

{variable:Street Address (Internal Party)} 

 

{variable:City (Internal Party)}, {variable:State / 

Province (Internal Party)} 

 

{variable:Postal Code / Zip (Internal Party)}  

 

{variable:Country (Internal Party)}  

{variable:Street Address (External Party)} 

 

{variable:City (External Party)}, {variable:State / 

Province (External Party)} 

 

{variable:Postal Code / Zip (External Party)} 

 

{variable:Country (External Party)} 
  

  

  

 


