
תנאי שימוש בייבי פלאג בע"מ
2020נובמבראחרוןעדכוןתאריך

פלאג בע"מ ("בייבי פלאג") ו/או הורדתשים לב - השימוש על ידך באתר האינטרנט ("האתר") של בייבי
לתנאיבכפוףהינם("השירותים"),פלאגבייביבשירותיהשימושו/או("האפליקציה")Babyflagהאפליקציה

אישי, מוגבל, שאינו בלעדי, הניתן לביטול ואינו ניתןשימוש אלו ("תנאי השימוש"), המקנים לך רישיון שימוש
להעברה באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים כאמור.

כמשתמש באתר ו/או באפליקציה לעיל ו/או כצרכןתנאי השימוש הינם הסכם מחייב בין בייבי פלאג ובינך,
השירותים המסופקים על ידי בייבי פלאג.

ו/או בחלק מהם, הנך מצהיר ומאשר שקראתבכניסתך לאתר ו/או בשימוש בו ו/או באפליקציה ו/או בשירותים
הוראות כל דין החלות על השימוש כאמור. ככלוהבנת את תנאי השימוש, אתה מסכים לקיים אותם וכן לקיים

את השימוש כאמור מיד.שאינך מסכים לתנאי השימוש ו/או חלק מהם, עליך להפסיק

לנשים וגברים כאחד.מסמך זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הוא חל ופונה

גישה לאתר ו/או לאפליקציה

ו/או חלק מהם מחייבים זיהוי המשתמש. הזיהוי יכולגישה ו/או שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים
משלוח קוד בהודעת סמס, הכנסת שם וסיסמא,להתבצע באופנים שונים על פי שיקול דעת בייבי פלאג, ביניהם

וכד'.זיהוי על פי שש או ארבע ספרות אחרונות של אמצעי תשלום

עליהם בסודיות ולא להעביר אותם לכל צד שלישי.אמצעי הזיהוי שיבחר כאמור הינו אישי וסודי ועליך לשמור
מיידית לשינויו ולהודיע לנו על כך.במקרה של אובדן אמצעי הזיהוי או חשש לגילויו, עליך לפעול

זיהוי ו/או נתונים, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבותידוע לך כי במהלך הרישום ו/או הזנת פרטים ו/או אמצעי
פלאג תהא פטורה מכל אחריות לאמור לעיל ולנובע ממנואי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. בייבי

פלאג בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשרואתה תהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי בייבי
נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

ו/או בשירותים ו/או בחלק מהם תוך עשיית שימושהאחריות המלאה לכל פעולה שתבוצע באתר ו/או באפליקציה
לרבות בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הוראותבאמצעי הזיהוי שלך, גם אם לטענתך הדבר נעשה בחוסר הרשאה,

כל דין ו/או חיוב בתשלום בגין רכישת שירותים וכיוב'.

לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או חלקםבייבי פלאג תהיה רשאית לחסום ו/או להגביל את הגישה שלך
ו/או הפרעה לפעילות התקינה של האתר ו/אובמקרה של חשש להפרת תנאי שימוש אלו ו/או תנאי כל דין

האפליקציה ו/או השירותים.

השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

על ידי בייבי פלאג, יהיה בכפוף למסמך זה, למדיניותהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המסופקים
על ידי בייבי פלאג ונמסרה לך ו/או הובאההפרטיות ולכל הוראה כתובה אחרת פרטנית בקשר אליהם שפורסמה

לידיעתך.



בשלב זה השירותים לרבות האתר ו/או האפליקציה נתמכים לשימוש בישראל בלבד. שימוש מחוץ לישראל
אינו נתמך בכל צורה שהיא על ידי בייבי פלאג.

(כולם או חלקם לרבות במסגרת תוכניות ו/אוהתמורה בגין השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים
על ידי בייבי פלאג ותשולם על ידך בהתאם לתנאימסלולים שונים כפי שיהיו מעת לעת), ככל שתיגבה, תקבע

התשלום שימסרו לך טרם התשלום.

הורדת האפליקציה אינה כרוכה בשלב זה בתשלום.

לצד אותו מינוי באפליקציה. התשלום יגבהרכישת שירות במסגרת מינוי כפופה לתשלום התמורה הנקובה
באמצעות כרטיס אשראי, אשר פרטיו יוזנו לאפליקציה.

באופן אוטומטי חוזר על בסיס חודשי, בהתאםהחל ממועד הרכישה הראשוני יבוצע ההחיוב בגין רכישת המינוי
באמצעות כרטיס האשראי המקורי באמצעותו בוצעהלמחיר הנקוב לאותו מינוי באפליקציה ויתר תנאי הרכישה,

הרכישה הראשונית.

האפליקציה.על מנת לבטל או לשנות מינוי שנרכש יש לפעול בהתאם להנחיות

הודעת הביטול. ביטול המינוי יכנס לתוקפו בסיום מחזורלא ינתן החזר כספי על תשלומים שבוצעו בגין המינוי טרם
החיוב התקף במועד מתן הודעת הביטול על ידי הלקוח.

הבא בהתאם למחיר המינוי החדש ואז גם יכנסבמקרה של שינוי המינוי, יהיה החיוב במחזור החיוב החודשי
תודיע מראש באפליקציה כי השינוי יכנס לתוקפו באופןלתוקפו השירות על פי המינוי החדש, אלא אם בייבי פלאג

ביצוע השינוי.מיידי, שאז החיוב בגין המינוי החדש יכנס לתוקף עם מועד

ו/או בשירותים, לרבות שמירה על סודיות כל סיסמאהינך אחראי לכל היבטי השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה
מידע ו/או נתון שיימסר על ידך במהלך האמור לעיל.ו/או אמצעי זיהוי כאמור. כמו כן הנך האחראי הבלעדי לכל

לצורך הפעלת השירותים יעשה שימוש במיקוםשירותים מבוססי מיקום - בייבי פלאג מביאה לידיעתך כי
בו יעשה שימוש לצורך צריכת השירותים) ו/או שלהגיאוגרפי שלך (באמצעות מכשיר סלולארי או מכשיר אחר

Babyה-מכשירמותקןבוהרכב Flag.ו/אוהטכניותהמגבלותלךשידועותמצהיראתהבשירותיםבשימוש
מסכים שבייבי פלאג תהיה רשאית למסור את המיקוםהטכנולוגיות של איתור המיקום והכרוך בו. בנוסף, אתה
ו/או כל רשות מוסמכת ו/או רלוונטית אחרת ו/או תעשה בוכאמור לצדדים שלישיים, לרבות משטרה ו/או גופי חילוץ

תביעה ו/או דרישה כנגדה בענין זה.שימוש בעצמה, לשם מתן השירותים ותפעולם ואתה מוותר על

ו/או בתכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם,הנך מתחייב לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים
ולא לבצע את הפעולות להלן, כולן או חלקן, ללא אישורלמטרות פרטיות ואישיות בלבד ובכפוף להוראות כל דין,

ו/אובאפליקציהו/אובאתרמסחריתלמטרהו/אומסחרישימושלעשות)1(פלאג:בייבישלובכתבמראש
בכללפעול)3(כאמור;בתכניםאחרתדרךבכללהשתמשו/אולהעתיק)2(בהם;הכלוליםבתכניםו/אובשירותים

והקוד באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, כוללדרך טכנולוגית או אחרת לשם חשיפת מבנה מאגר הנתונים
reverseלשםפעילותוכןהאפליקציהו/אוהאתרתוכןאתלאחזראולהעתיקלסרוק,במטרה engineeringשל

ו/או האפליקציה ו/או השירותים ו/או ניסיוןהקוד באתר ו/או החומרה ו/או התוכנה המשמשת בהפעלת האתר
במישריןלהפר)4(והפעלתם;השירותיםבמתןו/אוהאפליקציהו/אוהאתרבתפעולהמשמשותלמערכותלחדור

שלשל בייבי פלאג ו/או צדדים שלישיים לרבות פגיעה בפרטיותו/או בעקיפין הוראות כל דין ו/או זכויות קנין רוחני
כוללהאפליקציהו/אוהאתרהפעלתו/אוהשירותיםלמתןכלשהיבדרךלהפריע)5(וכיוב';אחריםמשתמשים

שימוש בווירוסים, תוכנות או קודים זדוניים וכיוב'.



מבלי לגרוע מזכויותיה של בייבי פלאג על פי כל דין, אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את בייבי פלאג, עובדיה,
בגין כל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי (לרבות אובדןמנהליה ו/או מי מטעמה, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן,

אואו במוניטין), ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או שייגרמו לנ"להכנסה, אובדן נתונים, אובדן רווחים, פגיעה בשם הטוב
משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראותלחלק מהם, מכל מין וסוג, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות

שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרההדין על ידך, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כאמור.

הגבלת אחריות

ASשהם,כמותלשימושךמוצעיםבהםוהשימושהשירותיםו/אוהאפליקציהו/אוהאתר IS,שבחנתלאחר
אותם והחלטת כי הם תואמים לצרכיך.

עזר ולא נועדו בשום צורה ואופן להחליף אחריותמובהר כי האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים הינם כלי
ברכב ו/או נוהג בו לגבי נוסעים ו/או משתמשיםעל פי כל דין החלה על הורה ו/או כל אדם שהוא המשתמש

אחרים ברכב.

באפליקציה ו/או בשירותים יתאים לצרכיך ו/אובייבי פלאג אינה מצהירה ומתחייבת כי השימוש באתר ו/או
כאמור יהיה בטוח ורציף בכל עת ו/או נטול תקלותרצונותיך. בנוסף, היא אינה מצהירה ומתחייבת כי השימוש

כל אלו חסינים מפני גישה שלא כדין ו/או קיוםו/או טעויות ו/או הפרעות וכן אינה מצהירה ומתחייבת כי
בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בתשתיות תקשורתתוכנות זדוניות ו/או וירוסים הפוגעים בתפקודם ו/או כשלים

וחשמל ו/או במוצר עצמו.

או חלקם, תלויים גם בזמינות רשת האינטרנטזאת ועוד, השימוש כאמור ויכולת אספקת השירותים, כולם
של ציוד הקצה בו יעשה שימוש ותקינותו,ו/או רשתות סלולאריות ו/או רשת החשמל, מגבלות טכנולוגיות

ובציוד הקצה לרבות עקב העדר סוללה ו/או כיסויתקינותן של רשתות אלו, העדר כיסוי וכשלים ברשתות אלו
שהיא. כפועל יוצא של האמור לעיל, למשלסלולארי בכל מקום בו ימצא ציוד הקצה ובכל עת מכל סיבה
מהשירותים עשויים שלא לפעול כלל או לפעולבמקרה של אי כיסוי\כיסוי חלקי של הרשת הסלולרית, חלק

באופן חלקי או לא תקין.

לך כתוצאה משימוש במוצר ו\או באתר ו/אובייבי פלאג לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרמו
בהם, לרבות חוסר היכולת לעשות בהםבאפליקציה ו/או בשירותים ו/או ההסתמכות עליהם ובכל הכרוך

שימוש באופן מלא או חלקי מכל סיבה שהיא.

קניין רוחני

Babyהמסחריבשםהידועבמוצרלרבותבשירותים,ו/אובאפליקציהו/אובאתרהרוחניהקנייןזכויותכל Flag
פלאגבייבישלהייחודיתבבעלותההינם)domain(המתחםושםרשומים)שאינםאו(רשומיםהמסחרסימניוכן

כדין.או של צדדים שלישיים שבייבי פלאג קיבלה מהם רישיון שימוש

(ו/או המורשית על ידי צד שלישי שהינו הבעלים שלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בייבי פלאג הינה הבעלים הבלעדי
הבלעדית בכל עת, וזאת בכל הקשור בהפעלה ו/אופריטים כאמור) של כל הפריטים להלן, והם יוותרו בבעלותה
העיצוב הגרפי, קוד המחשב, בסיס הנתונים, תכניםבשימוש ו/או הקמת האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים:

וקבצים, יישומים ותוכנות, קבצים גרפיים, טקסטים וכיוב'.



והשירותיםBabyFlagהמסחריבשםהידועהמוצרעםבקשרהרוחניהקנייןזכויותכללעיל,מהאמורלגרועמבלי
הניתן באמצעות השימוש במוצר ו/או באתר ו/או באפליקציה, (זכויות רשומות ו/או זכויות שטרם נרשמו), לרבות

Know'המוניטין,מסחריים,סודותיוצרים,זכויותהמדגמים,המסחר,שמותהמסחר,סימניהפטנטים, How,'
מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימנישיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות

נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים,מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות
שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי,מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק,

וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושהשמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר
מורשה לעשות בהם שימוש בלעדי (או לצדדיםהבלעדי של בייבי פלאג או של צד שלישי אשר בייבי פלאג
רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור,שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אינך

פרטי, באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/אולשווק, לשדר, לתרגם או לעשות כל שימוש שהוא, מסחרי או
ו/או בעקיפין, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא,בכל אחד מהתכנים הנכללים בהם, בכל צורה שהיא, במישרין

(ככל שניתנה).ללא הסכמת בייבי פלאג מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה

תכני משתמשים

להצגת ו/או העלאת תכנים על ידי משתמשים,בייבי פלאג תהיה רשאית לכלול באתר ו/או באפליקציה אפשרות
לרבות בדרך של צ'ט, טוקבק, פורומים וכיוב'.

הגבלת אחריותה של בייבי פלאג תחול גם לגביבכל הנוגע לשימוש בצ'ט – הוא יעשה באחריותך הבלעדית.
על מידע ו/או קישורים של צדדים שלישיים כמפורטשימוש זה, כמו גם הוראות תנאי שימוש אלו בנוגע להסתמכות

להלן.

אלו הפרת הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות צדבהעלאת תכנים על ידך הינך מאשר ומתחייב כי אין בתכנים
בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה בקשר לכלשלישי לרבות לא זכויות קנין רוחני ותשפה את בייבי פלאג

תוכן שיועלה על ידך כאמור והנובע ממנו.

תכנים שהועלו על ידך או בקשר אליך, לא תהיהבייבי פלאג לא תהיה אחראית לכל תוכן שהוא כאמור, לרבות
הרע) בכל היבט שהוא ולכל נזק ישיר או עקיף שיכולאחראית לכך שהינו כדין (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או לשון

להיגרם מהעלאת תכנים כאמור והנובע מהם.

כאמור, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפטור אותך מכלבייבי פלאג תהיה רשאית להטיל כל מגבלה חוקית על התכנים
כאמור.אחריות שהיא בגין העלאת ו/או פרסום תכנים ו/או תגובות

כאמור, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפטור אותך מכלבייבי פלאג תהיה רשאית להטיל כל מגבלה חוקית על התכנים
כאמור.אחריות שהיא בגין העלאת ו/או פרסום תכנים ו/או תגובות

כנגד בייבי פלאג בקשר עם תכנים כאמור, לרבותבהעלאת תכנים כאמור אתה מוותר על כל תביעה ו/או דרישה
עקב הסרתם, עריכתם וכל שינוי בהם כאמור.

מכר מרחוק

עסקהלבטלצרכןשלזכותומרחוק,מכרשלבמקרה,1981–התשמ"אהצרכן,הגנתחוקלהוראותבהתאם
עלהנדרשיםהפרטיםאתהכוללמסמךקבלתאוהעסקהמעשייתיום14תוךמוצראושירותרכישתשלכאמור

הכוללתירושלים,נוף,הר22משקלובבכתובתלחברהבכתבבהודעהיעשההביטולמביניהם.המאוחרהחוק,פי
את פרטיך ופרטי העסקה שברצונך לבטל.



עסקהלבטלצרכןשלזכותומרחוק,מכרשלבמקרה,1981–התשמ"אהצרכן,הגנתחוקלהוראותבהתאם
עלהנדרשיםהפרטיםאתהכוללמסמךקבלתאוהעסקהמעשייתיום14תוךמוצראושירותרכישתשלכאמור

הכוללתירושלים,נוף,הר22משקלובבכתובתלחברהבכתבבהודעהיעשההביטולמביניהם.המאוחרהחוק,פי
את פרטיך ופרטי העסקה שברצונך לבטל.

הוראות נוספות

תכני האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ומאפייניהם,בייבי פלאג תהיה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו וכן את
השינויים יכנסו לתוקפם באופן מיידי. שימושעל פי שקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מראש בכל צורה שהיא.

יהווה הסכמה שלך לשינויים. על מנת להתעדכןבאתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר עדכון/נים כאמור,
השימוש בכל כניסה לאתר ו/או לאפליקציה.בתוכן העדכני האמור לעיל, בייבי פלאג ממליצה לעיין בתנאי

ו/או מתן השירותים, בכלל ו/או תוך שינוי,בייבי פלאג תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה
וכן לבטל ו/או להפסיק את יכולת הגישה שלך לכללרבות שינוי מהותי, שלהם או של חלקם ללא הודעה מוקדמת,

לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בייביאלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל המקרים כאמור, לא תעמוד
פלאג בקשר עם האמור לעיל.

פרסומות לרבות קישורים ממודעות פרסומת ו/ואו מידעככל שיכללו באתר ו/או באפליקציה קישורים (לינקים) ו/או
שלישיים ו/או אפשרות צ'ט או תגובות/טוקבקים,מסחרי של צדדים שלישיים, המפנים לאתרי אינטרנט של צדדים

פלאג, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות לא לתקינותםאנו מבהירים כי אלו אינם באחריותה ו/או בשליטתה של בייבי
רשאית לעשות שינוי בקישורים ו/או תכנים כאמור,של הקישורים ו/או התכנים הנכללים בהם. בייבי פלאג תהיה
דעתה.להוסיף, להסיר ו/או לעדכן בכל עת וצורה שהיא על פי שיקול

אלו ו/או מידע הנכלל בהם ו/או כל תכניםכל שימוש בקישורים כאמור ו/או הסתמכות על תוכנם של קישורים
שירותים מצדדים שלישיים והנובע מכל האמור לעילכאמור לעיל, לרבות הורדת תוכנות ו/או רכישת מוצרים ו/או

הפרטיות של האתרים כאמור. בייבי פלאג לא תהיההינו באחריותך הבלעדית, והוא כפוף לתנאי השימוש ומדיניות
בקישורים כאמור ו/או במידע הכלול בהם ו/או הורדתאחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שיגרם לך עקב השימוש

תוכנות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים כאמור.

הדין

ו/או בשירותים הוא הדין הישראלי בלבד, ללא תחולתהדין החל על תנאי שימוש אלו, השימוש באתר, באפליקציה
לרבות לא בנסיבות בהן יעשה שימוש בכל האמור מחוץדיני ברירת הדין. לא תהיה תחולה לכל דין אחר ו/או נוסף,

בשלב זה מחוץ לישראל. סמכות השיפוט הייחודיתלתחומי מדינת ישראל, על אף האזהרה שהמוצר אינו נתמך
ו/או השירותים ו/או השימוש בהם והנובע מכל האמורבכל ענין הנוגע לתנאי שימוש אלו, האתר ו/או האפליקציה

לעיל, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

או בעל פה בכל הנוגע לאתר ו/או לאפליקציההוראות תנאי שימוש אלו גוברות על כל פרסום מטעמנו, בכתב
והשימוש בהם.

פנה אלינו

באפליקציה וכן במקרה ובו לדעתך, קיימת בעיה עםלתמיכה טכנית בנוגע לשירותים ו/או השימוש באתר ו/או
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