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יש לסמן ב ×-את חבילות הפונטים המוזמנות

 .1הגדרות.
טיפוסיהאות :העיצוב של טיפוסיהאות ) (Typefacesשמהם פותחו ותוכנתו קבצי הפונטים .הפונטים :קבצי הפונטים ) (Fontsשפותחו ותוכנתו מטיפוסיהאות
והמתאימים למערכת ההפעלה חלונות תומכת עברית ולתוכנות תומכות עברית .רשיון השימוש :זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המצויינים בסעיף  ,7במחשבי
פיסי בלבד ,בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בטופס הזמנה ורישיון זה .מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בעיצוב טיפוסיהאות עצמם:WebFonts .
גרסאות הפונטים כפונטים חיים לאינטרנט .אתר :החדר שבו נמצאים עד  5מחשבים שבהם מותקנים הפונטים .המשתמש :לקוח הרוכש את רשיון השימוש מסלע,
בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בטופס הזמנה ורישיון זה .סלע :שמואל סלע מרחוב כלנית  10בגדרה שעיצב את טיפוסיהאות וגם פיתח ותכנת את הפונטים.
 .2זכויות יוצרים ©
כל זכויות היוצרים של טיפוסיהאות ושל הפונטים המצויינים בסעיף  7שייכות ושמורות בלעדית לסלע.
 .3הגבלות והתחייבויות.
א[ השימוש בפונטים מותר למשתמש ולעובדיו בלבד באתר אחד בלבד .שימוש בפונטים בכל אתר ובכל מחשב נוספים ,מחייב רכישת רשיון שימוש נפרד .ב[ המשתמש
מתחייב לא למכור ,לא להשכיר ,לא להעביר ולא למסור את הפונטים ואת רשיון השימוש ,לצד שלישי )גם ללא תמורה כלשהי( ,לרבות ללשכות קדם דפוס ,לבתי דפוס
ולמתכנתים ,ומודע לכך שפעולות אלה הן עבירה על החוק .ג[ רשיון שימוש ב ,WebFonts-רישיון להטמעת הפונטים או חלק מהם )גם כקובץ תמונה( באפליקציה,
או כחלק מתוכן מובנה של אפליקציה ו/או מסמכיה )כמסמך  ,(dpsאו בספרים אלקטרוניים ,מחוייב ברכישה נפרדת .ד[ המשתמש מתחייב לא לבצע שינויים בפונטים
ובטיפוסיהאות ,לא ליצור גרסאות אחרות של טיפוסיהאות והפונטים מאלה שעוצבו ופותחו עלידי סלע ,לרבות ה ,WebFonts-ולא להתקין את הפונטים על תוכנת
שרת ) .(Serverה[ המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להגן על הפונטים מהעתקה מרשותו ,גם שלא בידיעתו ו/או בהסכמתו .ו[ המשתמש מצהיר
כי ידוע לו שהפונטים מוגנים בחוק בארץ ובעולם ,וכי העתקתם של הפונטים או הפרת זכויות היוצרים בהם הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 .4תנאי אחריות.
א[ סלע משווק את הפונטים כמות שהם .ב[ המשתמש מצהיר כי ראה את טיפוסיהאות והפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו .ג[ המשתמש מקבל על עצמו את מלוא
האחריות לבחירת הפונטים ,להשגת התוצאות אותן התכוון להשיג תוך השימוש בפונטים ,בהתקנתם ,וכן בשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם .ד[ סלע אינו אחראי
לכל נזק שהוא עקב שימוש ,נכון או מוטעה ,בפונטים ,בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן .ה[ סלע אינו אחראי לכל אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח ,עקב
השימוש בפונטים ,לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים .ו[ המשתמש מסכים בזאת שלא תהה לו כל תביעה או טענה כלשהי לסלע עקב האמור בסעיף ה'.
אחריותו של סלע מוגבלת ,בכל מקרה ,להחלפת חלק הפונטים הפגום בחלק אחר תקין.
 .5הזמנת הפונטים והתשלום.
א[ לאחר שהמשתמש קרא ,הבין והסכים עם כל הכתוב בהסכם זה ,הוא מזמין מסלע את הפונטים המסומנים בסימן × בסעיף  .7הסימונים הם חלק בלתי נפרד מסעיף
 .₪הסכום ישולם מיידית לחשבון הבנק של סלע בתוספת מע"מ ,עם קבלת הפונטים בדואר אלקטרוני.
 .7ב[ תמורת רשיון השימוש משלם המשתמש לסלע
אם תוך  14יום לא יודיע המשתמש לסלע אחרת ,יחשב המצב כאישור על קבלת הפונטים .ג[ רשיון השימוש לא יהיה בר תוקף והפונטים יהיו שייכים לסלע בלבד ,כל
עוד לא יפרע התשלום במלואו .ד[ המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שאינו יכול לבטל את רכישת רשיון השימוש ,ולהחזיר את הפונטים לסלע לאחר אספקתם ,כיוון
שניתן להעתיקם .ביטול רכישת רשיון השימוש לפני אספקת הפונטים יחייב את המשתמש ב 20%-מסכום העסקה הכולל .ה[ המשתמש לא יוכל להחליף את הפונטים
המצויינים בסעיף  7בפונטים אחרים.
 .6סמכות השיפוט לגבי הסכם זה היא לבית המשפט המוסמך בתלאביב.
 .7רשימת הפונטים )ספריית אות סלע(:
חבילה ַ 01סלעית  | -דקיק | דק | בינוני | חצי שמן | שמן | כבד | על כבד | ) 7פונטים(
₪1680
חבילה  02סלע קלאסי  | -דק | ספר | בינוני | חצי שמן | שמן | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  03מפל  | -דק | בינוני | חצי שמן | שמן | כבד | שמן צר | חצי שמן מעוגל | כבד מעוגל | ) 8פונטים(
₪1920
חבילה  04סלע אציל  | -דק | בינוני | שמן | דק צר | רחב דק | רחב בינוני | רחב שמן | רחב כבד | שמן סטנסיל | ) 9פונטים(
₪2160
חבילה  05מעיין סלע  | -דק | בינוני | שמן | כבד | כבד צר | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  06יהלום סלע  | -דק | בינוני | חני  | -דק | בינוני | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  07בר סלע  | -רגיל צר | שמן צר | כבד צר | כבד | שמן צר מעוגל | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  08יעל סלע  | -דק | רגיל | שמן | דק צר | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  09מנגו  | -שמן צר | כבד | מיכל  | -בינוני | בינוני צר | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  10אלון סלע | שוהם | שביט | סלע סמלים |  4) -פונטים(
₪960
חבילה  11חיים חדש  | -צר | שמן | פרנקריהל חדש  -דק | ספר | בינוני | חצי שמן | שמן | ) 7פונטים(
₪1680
חבילה  12צלליות  | -דק | בינוני | שמן | כבד | בינוני צר | שמן צר | ) 6פונטים(
₪1440
חבילה  13כוכבים  | -דק | בינוני | שמן | בינוני צר | שמן צר | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  14קריסטל  | -בינוני | שמן | בינוני צר | שמן צר | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  15מסיבה  | -רגיל | שמן | כבד | כבד צר | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  16אוקיינוס  | -דק | בינוני | שמן | כבד | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  17שמואל  | -בינוני | שמן | כבד | שמן צר | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  18דולפינים  | -דק | רגיל | שמן | קבוע רגיל | קבוע שמן | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  19פיקסלים  | -בינוני | שמן | בינוני מעוגל | שמן מעוגל | ) 4פונטים(
₪960
חבילה  20הוויה  | -בינוני | שמן | כבד | ) 3פונטים(
₪720
חבילה  21מגנט  | -רגיל | שמן | כבד | שמן צר | כבד צר | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  22כותרת  | -שמן | כבד | על כבד | שמן צר | כבד צר | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  23ספינקס  | -רגיל | שמן | כבד | רגיל צר | שמן צר | ) 5פונטים(
₪1200
חבילה  24אינפו  | -רגיל | בינוני | שמן | כותרת דק  /רגיל  /בינוני  /שמן  /כבד | קבוע רגיל  /רגיל נטוי  /שמן | ) 11פונטים(
₪2640
חבילה  25תקשורת  | -דק | רגיל | בינוני | חצי שמן | שמן | כבד | ) 6פונטים(
₪1440
חבילה  26אלינויה  | -בינוני | חצי שמן | שמן | ) 3פונטים(
₪720
חבילה  27פוטון  -דקיק | דק | רגיל | בינוני | שמן | כבד | בינוני צר | שמן צר | רגיל מעוגל | שמן מעוגל | ) 10פונטים(
₪2400
חבילה  28דודי  | -בינוני | שמן | ) 2פונטים(
₪480
חבילה  29אטלנטיס  | -דק | רגיל | בינוני | שמן | כבד | רגיל צר | בינוני צר | שמן צר | ) 8פונטים(
₪1920

