
  פורשה ישראלתנאי השימוש באתר 

  

  כללי

: בע"מ ( ספורטס קארס ישראלאורכיד י יד לע מתוחזקו מנוהל אתר אינטרנט זה פורשה "להל

: " פורשה, יבואנית מכוניות מתוצרת ")ישראל . הביקור והשימוש באתר מעידי על ")היצר(להל

, אתה . א אימתבקש לקרוא אות בעיו אתהולכ  לתנאי אלהת הסכמ נ מסכי לתנאי

תנאי השימוש באתר מנוסחי בלשו זכר מטעמי נוחות  שימוש באתר.ממנע מביקור וילה מתבקש

  בלבד, וה מתייחסי לנשי ולגברי כאחד.

  

  מידע באתרה

, להמחשה בלבדה התמונות כלליי ומוצגי להתרשמות בלבד. ה הנתוני באתר ו המידע, התמונות

  .גווני בי הצבעי המופיעי באתר לבי הצבעי כפי שה במציאות ייתכנו הבדלי כאשר

באתר המוצגי או לשנות נתוני ומחירי ו/את הזכות לתק  לעצמ ישומר והיצר פורשה ישראל

  ללא הודעה מוקדמת. 

, א ע זאת,  פורשה ישראל עושה ותעשה מאמצי על מנת שהמידע המוצג באתר יהא מדויק ומעודכ

לנכונותו של המידע המצוי  ישא בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו ו/אותלא  ישראל פורשה

.על פורשה ישראללנכו לפי מידע שנמסר באתר באתר כל עוד המידע המוצג    ידי היצר

 ו/או לתק את האתר לפי שיקול לעצמ את הזכות הבלעדית לשנות והיצר שומרי פורשה ישראל

   , בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ת את המידע המצוי באתר ואת תנאי השימוש בו הבלעדי, לרבודעת

כי מתחייבת  והיא אינה מהאתר המקושרי אתרי אינטרנט לתכני של אינה אחראית פורשה ישראל

' , רשאי ) שיימצאו באתר יהיו תקיני ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כל הקישורי ('לינקי בנוס

. והבלעדי המוחלט מהאתר קישורי שנכללו בו בעבר, לפי שיקול דעת להסיר רוהיצ פורשה ישראל

אינה מהווה אישור לכ שהמידע באתר זה מלא,  אחרהעובדה שנית למצוא באתר קישור לאתר 

. , עדכני או אמי   מהימ
  

 חבותו אחריות
עויות או אי ט להכיל עלולהוא בפועל שהמידע הנמסר הוא מדויק אול  פורשה ישראל מאמינה

ביחס אד בשל נזקי  בחבות כלפי כל פורשה ישראלו/או  היצרשאו יבשו מקרה לא י. דיוקי

 ה.ז למידע
  

 קניי רוחני
, לרבות ,והקניי הרוחני באתר זכויות היוצרימלוא  , קוד ה, הגרפיקה, התמונות הטקסטי יישו

אשר בבעלות  זכויות יוצרי ייד לוהעימוד שלה באתר האינטרנט מוגנות ע מחשב, קוב גרפי

. פורשה ישראלהמלאה של   ו/או היצר
, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מ הנ"ל בלא קבלת הסכמת של  אי להעתיק, להפי

בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות של מפרסמי באתר ה קניינ של  פורשה ישראלאו  היצר

  אי לעשות שימוש בלא הסכמת המפרס בכתב ומראש.מפרסמי אלה בלבד. ג בה 

ואי לעשות בה כל פעולה , בעליה ידיעלמסחר אשר נרשמו הסימני המופיעי באתר ה סימני 

 .בעליהוע בזכויות הקניי של אשר עלולה לפג
  



 שמירה על פרטיות 
 במפעלנו ובמוצרינו. התעניינות באתר האינטרנט שלנו ומברכת על על ביקורשמחה  פורשה ישראל

  ורוצי שתרגיש בנוח בעת הדפדו באתר.  האישיי פרטיאנו מתייחסי במלוא הרצינות לאבטחת 

הטכני של אתרי האינטרנט, לניהול  משתמשת בנתוני האישיי של למטרת הניהול פורשה ישראל

 .שיווק מער הלקוחות, לצור שאילתות לגבי מוצרי ולמטרות
: (א) אישיי למוסדות ממלכתיי ולרשויות מתבצעת רק העברת נתוני כאשר החוק  במקרי הבאי

; או (ג) פי צו שיפוטי; (ב) על מחייב זאת במדינה תעמוד בפני איו  פורשה ישראל א המורה על כ

) בגי מעשי שביצעת באתר תהא היא ואז  שינקטו נגדה הליכי משפטיי (אזרחיי או פליליי

  את פרטי האישיי לצד הטוע שנפגע כתוצאה ממעשי באתר. רשאית להעביר
פורשה נוקטת צעדי סבירי לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. ע זאת, אי  פורשה ישראל

יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופ אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש  ישראל

רשו הנובעי לא תישא בכל אחריות במקרי של גילוי ושימוש במידע ה פורשה ישראלאסור במידע. 

. ותמחדירות בלתי מורש  של אחרי
  

  )Cookies( עוגיות

המבקרי באתר  כדי להתוודע להעדפות של (Cookies) "עוגיות"משתמשת ב פורשה ישראל

מלל קטני הנשלחי  בצורה מיטבית. עוגיות ה קבצי האתראינטרנט שלה, כ שתוכל לעצב את ה

. ה מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצו של המשתמש באתר  לכונ המחשב של

שבהצעות האינטרנט שלנו,  הפופולאריי האינטרנט. העוגיות ג מסייעות לנו לזהות את התחומי

. נית  ית את התכני בדפי האינטרנט השונילהתאי איש ובכ לשפר את ההצעות המוגשות ל

.  ההעוגיילדפי שלנו.  להשתמש בעוגיות כדי לוודא שהמחשב של מקושר תזוהה רק במחשב של

, למשל, לש הקלה על גישה מקוונת  הבעוגיי נית יהיה להזי נתוני אישיי כאשר תסכי לכ

. זיהוי ואת הסיסמההשוב את מספר   להקלידמאובטחת, כ שלא תאל המידע בקבצי הללו  של

לקרוא ולהבי נוקטת אמצעי זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו  פורשה ישראלמוצפ ו

.  את המידע האגור בה
. של עלי לבחור באפשרות "אל תקבל עוגיות" בהגדרות הדפדפ כדי למנוע אחסו עוגיות בכונ של

. תוכל לסלק  קבלת מידע על אופ הבחירהל בהגדרה זו נא עיי בהוראות היצר של הדפדפ שברשות

.  בכל עת עוגיות   קיימות מהמחשב של

 
 אפשרות בחירה

בפני רותינו, ובמקרה הצור להציג יש ידע אות על מוצרינו ועליל על מנת פרטיברצוננו להשתמש ב

. ההשתתפות בפעילות ז  יו שלהוראותל בהתא תמתבצעו תוולונטריכמוב  היאאת שאלות לגביה

 ,( , ע הזנת פרטי האישיי באתר. 1982תשמ"בהחוק התקשורת (בזק ושידורי  לתשומת ליב

לצור קבלת פניות שיווקיות פורשה ישראל ייכלל במאגר המידע של  כי המידע שמסרת תתבקש לאשר

ע חומר רלוונטי לגבי עשויה לפנות אלי  שראלפורשה יולאחר האישור , מהחברה או מי מטעמה

  המוצרי ו/או השירותי באתר. 

  



 הזכות לקבלת מידע
,  .נתוני אישיי של מאוחסני אצלנו לוא ואי פורשה ישראל , תודיע לבכתב תפי דרישעל א

, אוחס מידע ונודיע על  כתבב פי בקשתשגוי, נתק זאת על למרות מאמצינו לדייק בנתוני ובעדכונ

  . בשלוש השני שקדמו לבקשתגור שהעברנו אליו נתוני לגבייכ לכל 
  

  שינויי באתר והפסקת השירות

או בלא הפסקות, יתקיימו  כסדראינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו  פורשה ישראל

,  שה ישראלפורמורשית למחשבי וללא טעויות ויהיו חסיני מפני גישה בלתי בבטחה או מפני נזקי

, תקלות או כשלי   פורשה ישראלוהכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל  –קלקולי

  או אצל מי מספקיה.

תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפ וזמינות של השירותי  פורשה ישראל

, בלא צור להוד , שינויי מסוג זה הניתני בו וכל היבט אחר הכרו בה יע ל על כ מראש. מטבע

פורשה "ב. צוכיואצל מבקרי האתר נוחות עלולי להיות כרוכי בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי

. ישראל   לא תישא באחריות בגי ביצוע שינויי כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע

  

  די ומקו שיפוט

מקו השיפוט הבלעדי בגי כל דבר ועניי הנובע  נת ישראל.על השימוש באתר יחולו א ורק דיני מדי

  .יפואביבמהסכ זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכי בעיר תל

      


