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 UPS של הטכנולוגיה אודות הסכם
 (UTA 10072022: )גרסת

 מחויב להיות מסכים אתה לקבלה, אחר סמן או קבלה המציינת הסימון תיבת סימון ידי על .אלה ותנאים דרישות בעיון לקרוא נא
 ’(.UPS‘ )להלן INC. DRIVER, MARKET UPS חברת עם מחייב הסכם על חותם אתה וכי זה הסכם של הכלליים לתנאים

 במסמכים מפורטת שזו כפי שלך, באחריות עומד אתה עוד כל תקפה UPS של בטכנולוגיה לשימוש לך נותנת UPS-ש ההרשאה
 זכויות https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/GTC.pdf;> (2)> אלה כלליים והתניות תנאים (1) שלהלן:

 המידע מדיניות (3) וכן <;https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf>-ב זמינות הקצה משתמשי
 כרהמוז התיעוד עם יחד <,https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdfב> זמינה הכללי, והשימוש

  ’(.ההסכם)‘ לעיל הסעיפים משלושת באחד
 

 משתמשי זכויות הכלליים, וההתניות התנאים - הזה הסכם של חלקיו כל את היטב והבנתם קראתם כי מאשרים אתם
 כאן. המוזכר התיעוד את זה ובכלל הכללי, השימוש ומדיניות המידע פרק הקצה,

 
 ההסכם: לצורכי

 הוקצה משתמש אתה שבו UPS-ה ושחשבון (1) שירות, ספק אינו אך שלך, המעסיק שהוא האדם פירושו ’לקוח‘
 (2) זה, רישום לצורך UPS חשבון נדרש אם ניגש, אתה שאליה הראשונה UPS טכנולוגיית את לרשום כדי לו

 נדרש לא אם ניגש, אתה האלי UPS טכנולוגיית עם שימוש עושה אתה שבו הראשון UPS-ה חשבון הוקצה ושלו
 אתה שאליה הראשונה UPS-ה טכנולוגיית כאשר (3) או שימוש, לצורך נדרש כן הוא אך לרישום UPS חשבון

  שימוש. או רישום לצורך UPS חשבון דורשת אינה ניגש

 חיםהמשלו פעילות בניהול שכזה ללקוח לסייע כדי UPS של לקוח ידי-על המועסק שלישי צד פירושו שירות ספק
 מנת על UPS מאת בכתב אשור קיבל אשר חיובים, על מידע של שירות ספקי לרבות ,UPS של צדדים עם שלו

 .UPS של הלקוח בעבור האמורים השירותים את לבצע

 שירות. ספק של עובד משמעותו ’שירות ספק עובד‘

 פרטי כאדם זה הסכם על חותם אתה אם פרטי, כאדם אתה (1) המקרה: לפי משמעותם, ’שלך‘ או ’אתה‘ ’,אתה‘
 משתמש אתה אם וכלקוח, פרטי כאדם אתה UPS (2) בטכנולוגיות האישי לשימושך כלשהו שלישי צד בשם ולא

 ספק הינו מעבידך אם ומעבידך, פרטי כאדם אתה (3) או לקוח, של כעובד מאחריותך כחלק UPS בטכנולוגיית
 שירותים לביצוע שירות ספק של כעובד מאחריותך כחלק UPS בטכנולוגיית משתמש ואתה UPS ללקוח שירות
 .UPS של לקוח עבור

 או הלקוח בשם הישים החוק לפי מחייבים חוזים על לחתום יכול אתה המקרה, ולפי בגיר, שאתה לכך וערב מצהיר אתה
 בשם שיםהי החוק לפי מחייבים חוזים על לחתום יותר תורשה לא עת בכל אם .UPS-ה בטכנולוגיית הקשור שירות ספק

 שירות. ספק או לקוח אותו בשם UPS בטכנולוגיית להשתמש עוד תוכל לא המקרה, לפי השירות, ספק או הלקוח

https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdf
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 כלליים תנאים

 במוצג הקבועה המשמעות את יש זה, בהסכם רישיות באותיות האנגלית( )בגרסה המתחילות למילים .הגדרות .1
 זכויות של התנאים בין סתירה כל של במקרה קצה. משתמשי זכויות א' ובמוצג בזה המצורפים כלליים והתניות תנאים א'

 יגברו. הללו הכלליים וההתניות התנאים הללו, הכלליים וההתניות התנאים ובין הקצה משתמשי

 .הרשאה מתן .2

 מוגבלת, הרשאה זה, הסכם של הכלליים איםלתנ בכפוף לקבל, מסכים ואתה בזאת לך מעניקה UPS .היקף .2.1
 UPS בטכנולוגיית העניין, לפי להשתמש, להעברה, ניתנת לא בלעדית, לא משנה, בהרשאת להעבירה ניתן שלא חוזרת,

 כוללות הסופי המשתמש זכויות .UPS טכנולוגיית אותה עבור המותרת בטריטוריה אליו לגשת או הנלווה, הטכני ובתיעוד
 .UPS-ה לטכנולוגיית ספציפיות הרשאה והגבלות זכויות וגם כלליות הרשאה ותוהגבל זכויות

 בהרשאת להעביר יוכלו, לא וסוכניך שעובדיך לכך ותגרום תוכל, לא .UPS של ותוכנה חומרים – כלליות הגבלות .2.2
 )לרבות נותלש לא מסכים אתה .UPS של בכתב הסכמתה ללא שהוא ג' צד לכל UPS חומרי את להעביר או לחשוף משנה,
 כל לעשות או מחדש לשווק מחדש, להפיץ להפיץ, לשעבד, להלוות, להחכיר, להשכיר, להעתיק, לתוכנה(, תיקונים הכנסת
 לך שהוענקו הזכויות על בזאת מוותר ואתה ,UPS של הסכמתה ללא מהם חלק בכל או UPS של בחומרים אחר שימוש

 ובתנאי זה, להסכם בהתאם בה השימוש לשם כנדרש למעט ,התוכנה את להעתיק שלא מסכים אתה החל. החוק לפי
 היוצרים זכויות הודעות את יכלול גיבוי עותק אותו בלבד. אחסון לצורכי התוכנה של (1) אחד גיבוי עותק להכין רשאי שאתה

 שאיר אינך זה, הסכם הסותר דבר כל למרות זה. הסכם של הכלליים התנאים לכל כפוף יהיה והוא UPS של והבעלות
 שירות. משרד של בדרך או זמן חלוקת עם חוץ מיקור של בדרך בתוכנה להשתמש

 האמריקאי הייצוא מנהל לתקנות כפופים להלן המסופקים UPS חומרי שכל בכך, מכיר אתה .הייצוא חוק ביטחונות .3
‘(EAR,)’ אחרים. אמריקאים וקיםוח תקנות גם כמו האמריקאי, המסחר משרד של והביטחון התעשייה לשכת ידי-על המפוקחות 

 המסופקים UPS בחומרי שלך והשימוש הטיפול בעת הישימים, האמריקאים החוקים יתר ולכל EAR-ל לציית מסכים אתה
 האמריקאים החוקים ומתירים ,EAR-ה שמתירות כפי מלבד UPS חומרי את מחדש לייצא או לייצא שלא מסכים אתה וכן להלן,

 לא UPS של חומר שאף לכך, ערובה ומספק מייצג מסכים, אתה לעיל, האמור בכלליות ועלפג מבלי אחרים. ישימים וחוקים
 או אזרח כל )או המוגבלת הטריטוריה (1) אל מחדש ייוצא או ייוצא אל, או דרך יישלח יועבר, יינשא, יפורסם, יורד, נגיש, יהיה

 ברשימת או במיוחד מוגדרים אזרחים של האמריקאי האוצר משרד ברשימת המצויים ארגון או ישות אדם, כל (2) או בה(, תושב
 הישויות והאנשים, מוגבלת טריטוריה הנחשבות והטריטוריות המדינות מנועים. ישויות או אנשים של האמריקאי המסחר משרד

 ללא לו ולציית זה תנאי בפרטי להתעדכן מסכים אתה לעת. מעת להשתנות עשויים לעיל שצוינו ברשימות המצויים הארגונים או
 'טריטוריה הנחשבות וטריטוריות מדינות לגבי מידע למצוא ניתן בלבד, נוחות מטעמי עזר כחומר שכאלו. לשינויים קשר כל

 באתרים: ל”הנ ברשימות שמופיעים הארגונים או הגופים והאנשים, מוגבלת'
https/:/www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx, וכן 
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. UPS Materials. 

 הל שיש או וזיקה, זכות כל של הבעלים היא UPS כי בזאת ומסכים מאשר אתה .רוחני קניין זכויות על בעלות .4.1
 וכי UPS חומרי על בעלות זיקת כל רכשת לא כי בזאת מכיר אתה .UPS של בחומרים שימוש, רישיון לך להעניק הזכות

 מעשה כל עשיית ביודעין תתיר ולא תעשה לא עת בשום זה. הסכם באמצעות UPS חומרי על בעלות זיקת שום רוכש אינך
 ומעניקי UPS. UPS של לחומרים הרישיונות מעניקי לש או UPS של בזכויותיה שהיא דרך בכל יפגע אשר דבר או

 במפורש. כאן מוענקת שאינה UPS של לחומרים בקשר זכות כל לעצמם שומרים שלה הרישיונות

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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 כל להוסיף או לשנות לתקן, לעדכן, עת בכל רשאית UPS. UPS של ובטכנולוגיה UPS של בחומרים שינויים .4.2
 .UPS של לוגיההטכנו ו/או UPS של החומרים כלל או אחד

 .תמיכה שירותי .5

 לספק לבחור לבקשתך, בתגובה תוכל, הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם ,UPS לעת, מעת .ותחזוקה תמיכה .5.1
 עבור ’(,המורשים ספקים’)ה המורשים ולסוכניה UPS-ל בזאת מתיר אתה ’(.תמיכה שירותי)‘ לתוכנה תחזוקה או תמיכה

 ומערכות התוכנה עם בקשר בהם להשתמש עשוי שאתה אחרים ליישומים התוכנה, אל לגשת התמיכה, שירותי אספקת
 מערכות על נוספת תוכנה של התקנה לחייב )שעשוי אחר אמצעי או האינטרנט דרך מקוון, באופן (1) אם בין שלך, המחשב
 במועדים חהלקו באתר ביקורים ידי-על (2) או ’(,תמיכה תוכנת)‘ התמיכה( ספקי ידי-על או UPS ידי-על שלך המחשב

 במהלך ידך.-על בנפרד יאושר תמיכה בתוכנת שימוש ייעשה שבו תמיכה אירוע כל הצדדים. בין עליהם שיוסכם ספציפיים
 התאמות בביצוע לך לסייע תוכל UPS-ו שלך המחשבים במערכת כפועלת התוכנה את לראות רשאית UPS אלה פגישות

 מערכות ואת התוכנה את ולשנות לטפל הזכות את התמיכה יולספק UPS-ל מעניק גם אתה שלך. המחשבים למערכות
 עם יחד התמיכה. שירותי את לך לספק מנת על סביר באופן הנחוץ לפי הנלווים והנתונים הקבצים יישומיו, שלך, המחשב

 יפורש לא זה בהסכם דבר ושום UPS של דעתה לשיקול בהתאם לך יסופקו התמיכה שירותי שכל מסכים אתה זאת,
 תמיכה. שירותי כל לך להעניק UPS את בכמחיי

 לצפות, יוכלו התמיכה ספקי או UPS-ש או לחשוף, רשאי שאתה בזאת ומסכים מאשר אתה .קנייניי למידע גישה .5.2
 ייחשבו אלה ונתונים ושפרטים התמיכה, ספקי ידי-על או UPS ידי-על התמיכה שירותי מתן בזמן שלך ובנתונים בפרטים

 חתום, סודיות בהסכם אחרת הסכימה UPS אם אלא הכלליים, בתנאים 7 סעיף ידי-על יכוסו לא כך ומתוקף חסויים, כלא
 האינטרנט, דרך להתבצע תוכל התמיכה ספקי או UPS של המקוונת שההתחברות מאשר אתה בנוסף, זה. מהסכם הנפרד

 עליך באינטרנט. אבטחת פרתה כל בגין חייבים יהיו לא השירות ספקי או UPS-ש מסכים ואתה מאובטח, אינו שמטבעו
 התמיכה. מספקי או UPS-מ תמיכה שירותי מבקש כשאתה בחשבון דלעיל הדברים את להביא

 .חוזה וסיום תקופה השעיה; .6

 הטכנולוגיה באמצעות UPS במערכות שהוא חלק לכל לגשת זכויותיך את להשעות רשאית UPS .זכויות השעיית .6.1
 UPS במערכות חלק לכל גישה למנוע (1) כדי היתר, בין לרבות ,UPS של בלעדיה דעתה שיקול לפי הצורך, לפי או UPS של
 או UPS במערכות מהותית שגיאה לתקן (2) זה; הסכם של הכלליים התנאים בדרישות עומד שאינו UPS בטכנולוגיית או

 אחר. מוסמך גוף של או משפט בית של פסיקה כל או תקנה תקנון, חוק, של בדרישות לעמוד (3) או ,UPS בטכנולוגיית

 עד תקף להיות ימשיך והוא מטה כפתור בלחיצת אותו תאשר כאשר לתוקף ייכנס זה הסכם .החוזה תקופת .6.2
 ’(.תקופה’)ה בזה כאמור לסיומו

-ל המסונפות חברות ,UPS ידי-על מאוחסנת UPS של מסוימת טכנולוגיה .UPS של המאוחסנת הטכנולוגיה .6.3
UPS, של המפיצים ידי-על או UPS. של המאוחסנת הטכנולוגיה UPS עתידה והיא בארה"ב המצויים שרתים על מאוחסנת 
 עבודות בשל הזמינ לא תהיה היא בהם מקרים )למעט בשבוע ימים (7) שבעה ביום, שעות (24) וארבע עשרים זמינה להיות

 או רציפה תהיה שהגישה או ,UPS של המאוחסנת הטכנולוגיה של הזמינות את מבטיחה אינה UPS זאת, עם תחזוקה(;
 של המאוחסנת הטכנולוגיה את לעת מעת להשעות או להגביל להפסיק, הזכות את לעצמה שומרת UPS משגיאות. נקיה

UPS שלא לכך סכיםמ אתה דומות. וסיבות שדרוגים תחזוקה, לצורכי UPS ל המסונפות חברות ולא-UPS אחראיות אינן 
 שהיא. סיבה מכל ,UPS של המאוחסנת הטכנולוגיה ביטול או ההשעיה ההפסקה, בשל נזק דמי בכל חייבות או

 .החוזה סיום .6.4

 בטכנולוגיית הרישיונות כלל או אחד כל לסיים רשאית UPS-ו זה הסכם לסיים רשאי צד כל .א
UPS השני. לצד בכתב הודעה לשליחת בכפוף עת בכל הנוחות לשם זה, הסכם לפי שהוענקו 

 של במקרה (1) נוסף צעד בשום לנקוט תצטרך UPS-ש מבלי יסתיים זה הסכם לעיל, האמור למרות .ב
 שלישי(; )משפט 4.1-ו 2.2 בסעיף הכלליים והתנאים הדרישות של או ,10 או 7 ,3 סעיף הכלליים, והתנאים הדרישות הפרת

 הליך כל או נכסים כינוס פירוק, אזרחי, שיקום מחדש, ארגון רגל, פשיטת בהליך תפתח הרגל, את שתפשוט מקרהב (2)
 תעביר אם או מפרק או מנהלי נכסים כונס מיוחד, מנהל נכסים, כונס לך ימונה אם או אליך, בקשר פירעון חדלות של אחר

 ושותפות שותפות שהוא שירות ספק או לקוח או שותף אתה אם (3) זה, לצורך צו ייתן המשפט בית אם או פירוק, החלטת
 שלך. UPS-ה פרופיל מחיקת עם (4) או מפורקת, זו

 .החוזה סיום השפעת .6.5

 כל מיד להפסיק ועליך לפיו שהוענקו הרישיונות כל מידית יבוטלו שהיא, סיבה מכל זה הסכם סיום עם .א
 בשליטתך. או בחזקתך המצויים UPS לש החומרים כל את ולהשמיד UPS של בחומרים ושימוש גישה
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 של טכנולוגיה באותה ולהשתמש לגשת מיד להפסיק עליך ,UPS של לטכנולוגיה רישיון כל ביטול עם .ב
UPS ובחומרי UPS חומרי כל את ולהשמיד לה הנלווים UPS בשליטתך. או בחזקתך המצויים הנלווים 

 התנאים מסמך של 6.6-ו 6.5 ,4.1 פסקאות ,12-ו 7-9 ,1 הסעיפים .ההסכם סיום עם התנאים תוקף המשך .6.6
 הקצה; משתמש זכויות של 10.3 פסקהב שמצוינים הקצה משתמש זכויות של ופסקאות סעיפים אותם הכלליים; וההתניות

 הכללי השימוש ומדיניות המידע פרק של 4 בסעיף שמצוינים הכללי והשימוש המידע מדיניות של ופסקאות סעיפים ואותם
 סיבה. מכל זה הסכם של סיומו לאחר גם תקפים להיות ימשיכו

 .מידע מסחריים, סודות חסוי, מידע .7

 הסכם לפי למעשייך בקשר המותר )למעט שימוש כל תעשה לא ולאחריה, ההסכם תקופת במהלך .נאות גילוי .7.1
 בחומרים כלוליםה מסחריים סודות לכל היתר, בין )לרבות מסחריים סודות לשום גישה אדם לשום תיתן ולא תחשוף לא זה(,
 תשתמש, לא חוק, פי-על אחרת נדרש אתה אם למעט מכן, לאחר שנים (5) חמש ולמשך ההסכם תקופת במהלך (.UPS של
 בזאת מאשר אתה זה. הסכם לפי למעשיך בקשר המותר למעט חסוי, מידע לכל גישה אדם לשום תיתן ולא תחשוף לא

 תפגע שהיא המצב, לתיקון הולמת חוקית תרופה כל תהיה לא UPS-של ייתכן הכלליים, התנאים של זה 7 סעיף תפר שאם
 האלה המסחריים והסודות החסוי המידע על להגן מסכים אתה הוגן. סעד כל לתבוע ותוכל לתיקון ניתן בלתי באופן כך עקב

 לפי סויהח המידע את לחשוף דרישה קיימת אם שלך. והפרטי החסוי המידע על מגן שאתה במידה לפחות קפדני באופן
 סבירה הזדמנות תקבל UPS-ש כדי מראש זמן מספיק UPS-ל כך על להודיע עליך משפט, בית צו או חוק כל הוראות
 לכך. להתנגד

 שלא באופן במידע, שימוש העושים מוצרים או שירותים מידע, תפתח או תגזור או המידע את תצבור לא .צבירה .7.2
 זה. הסכם לפי מפורש באופן הותר

 מתוך הוצאה (2) בתוכנה; הבנויה נתונים ייצוא פונקציית (1) ידי-על אם בין לייצא, עליך אסור .נתונים ייצוא .7.3
 אלה בנתונים ושימוש UPS של הנתונים ממסדי כלשהם נתונים אחרת, (3) או מסך(; גירוד )לדוגמה, התוכנה ממשק

 .UPS בצדדי חבר שאינו שלישי צד כל של המשלוח זמני או המשלוח מחירי עם משלוח זמני או משלוח מחירי להשוואת

 .ערבויות .8

 בטריטוריה ממוקמים שלך אלה ולא הלקוח של הראשיים המשרדים לא (1) כי ומתחייב מאשר אתה .הלקוח מצד .8.1
 אדם הינכם הלקוח ולא אתה לא (2) מממשלתה; חלק או תושביה שלה, אזרחים אינכם בה, מאוגדים אינכם המוגבלת,
 הנמצא אדם כל בשליטת או בבעלות נמצאים ממנו אחוזים 50 לפחות אשר אדם או ייחודית, מוגדרים אזרחים ברשימת
 לצורך אותה למצוא ושניתן לעת מעת להשתנות )שעשויה ייחודית מוגדרים אזרחים של ב”ארה של האוצר מחלקת ברשימת

-https://www.treasury.gov/resource-וב https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txtב בלבד נוח עיון
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) הלקוח ולא אתה לא (3) ’(;מוגבל אדם‘ מהם, אחד )כל 

 לכל בקשר UPS בטכנולוגיית תשתמשו הלקוח ולא אתה לא (4) וגם המוגבלת; בטריטוריה UPS בטכנולוגיית תשתמשו
  לסנקציה. הכפוף אדם או המוגבלת הטריטוריה את שיערבו עסקה או עסק

 .ויתור כתבי .8.2

 שהתוכנה התוכנה לך סופקה בו המועד מן יום (90) תשעים שלמשך לכך ערבים UPS של הצדדים .א
 האחריות הפרת של במקרה UPS של היחידה חבותה התוכנה. של המתאים הטכני בתיעוד כמתואר מהותי באופן תפעל
 מסופקים UPS של מריםהחו הקודמים, המשפטים שבשני באחריות כאמור למעט תוכנה. אותה את להחליף תהיה דלעיל

 או מפורש תנאי, או התחייבות התניה, אחריות, מצג, ערבות, שום שהם. כפי הנוכחי ובמצבם ’השגיאות כל עם שהם כפי‘
 שימוש סחירות, ג', צד זכויות של הפרה אי ביצוע, שלמות, דיוק, עמידות, איכות, למצב, בקשר אחר, או סטטוטורי משתמע,

 ערבויות, וכל ,UPS על מוטלים או ניתנים אינם UPS של החומרים של מסוים לשימוש או ימתמסו למטרה התאמה או חלק
 השימוש מתוך שיעלו ערבויות כל גם כמו החוק, זאת שמתיר ככל בזה מוצאים שכאלו ותנאים התחייבויות התניות, מצגים,

 או פה-בעל או כתוב מידע שום יתוקנו. UPS של בחומרים שפגמים לכך ערבה אינה UPS. UPS של בחומרים הטיפול או
 ערבות. יהוו UPS של מטעמה נציג כל או UPS ידי-על הניתנים ייעוץ

 לקבציו שלך, המחשב למערכות התמיכה ספקי של או UPS של שהגישה ומסכים מאשר אתה כן כמו .ב
 ואתה בשמך, התמיכה שירותי תא לאפשר ורק אך נועדה זה להסכם הכלליים ותנאים דרישות 5 סעיף לפי הנלווים ולנתונים

 התמיכה תוכנות או התמיכה שירותי כל שלך. והנתונים הקבצים היישומים, המחשב, מערכות לגיבוי בלבדי אחראי נותר
 שום נותנת אינה UPS-ו ’,השגיאות כל עם שהם כפי‘ לך מסופקים זה הסכם לפי תמיכה ספק או UPS ידי-על שסופקו
 לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי האלה. התמיכה תוכנות או התמיכה שירותי לכל קשרב מכללא, או מפורשת אחריות,

UPS להתאמה או שלישי צד זכויות של הפרה לאי לסחירות, ערבות כל היתר, בין כולל אחריות, כל במפורש בזה מכחישה 
 ותוצאות. אבחונים נלווה, עוץיי ולכל ההסכם לפי שסופקו התמיכה לתוכנות או התמיכה לשירותי בקשר מסוימת, למטרה

 התמיכה. שירותי של תקינות אי או כשל חסר, מחדל, שגיאה, כל בגין חייבת תהיה לא UPS-ש לכך ומסכים מאשר אתה

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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 וייתכן ,UPS למערכות מאובטחת או פוסקת בלתי רציפה, גישה מבטיחים אינם UPS של הצדדים .ג
 חייבים יהיו לא UPS של הצדדים .UPS של בשליטתה שאינם רבים גורמים בשל אלו UPS למערכות הגישה של שיבוש

 אלה. שיבושים בשל שייגרמו סוג מכל נזקים בגין

 של והחריגות שההגבלות שייתכן כך מכללא, אחריות על הגבלות מתירות אינן מסוימות שיפוט רשויות .ד
 מתחום המשתנות אחרות זכויות גם לך ששי ייתכן ספציפיות. חוקיות זכויות לך מעניק ההסכם עליך. חלות אינן זאת פסקה
 הוגנות הן זה בהסכם הקבועות והאחריות לחבות ביחס והחריגות שההגבלות ומאשר מסכים אתה למשנהו. אחד שיפוט

 וסבירות.

 אחריות. הגבלת .9

 או נלווים נזקים (I) על הגבלות כגון כלשהם נזקים על הגבלות מתירים אינם מסוימים שיפוט תחומי .א
 גופנית מפציעה הנובעים נזקים (III) וכן מכוונת הולמת בלתי מהתנהגות או חמורה מהזנחה הנובעים נזקים (II) תוצאתיים,

 פי על המותרת המרבית במידה ורק אך חלות והן עליך יחולו לא זה בסעיף והחריגות ההגבלות לכך, בהתאם מוות. או
 שיפוט מתחום המשתנות אחרות זכויות גם לך שיש ייתכן ספציפיות. חוקיות זכויות למשתמש מעניק ההסכם הישים. החוק
 אלו. מהוראות מושפעות אינן קיימות, אם לביטול, ניתנות שאינן בחוק זכויותיך כצרכן, מ”מו מנהל אתה אם למשנהו. אחד

 במידה ג', צד לכל או לך חייבים יהיו לא UPS של הצדדים זה, בהסכם הכלולה סתירה כל למרות .ב
 או מיוחדים, או משניים מרובים, עונשיים, מופתיים, תוצאתיים, עקיפים, אם בין נזק, דמי שום הישים, קהחו לפי המותרת

 זה, מהסכם הנובעים חלופית, סחורה רכש עלויות או חסכונות הפסד בנתונים, שימוש או נתונים אבדן רווחים, הפסד בגין
 UPS של הצדדים אם גם אחר, באופן או UPS של יםבחומר שימוש עבירה, רשלנות(, )כולל עוולה חוזה, הפרת בשל

 סעיף הסופי המשתמש בזכויות הקבועות האחריות הגבלות בשל למעט ייגרמו. כאלו שנזקים לכך האפשרות בדבר הוזהרו
 או קנסות או אחרים( או )ישירים לנזקים UPS של הצדדים כל של חבותם הכלליים, התנאים מסמך של 8.2 ובסעיף 1.1

 מכל אחר באופן או עבירה רשלנות(, )כולל עוולה בגין חוזה, לפי אם בין הדרישה, או התביעה לצורת קשר ללא הפסדים,
 כל על בזאת מוותר ואתה ב(”ארה דולר 1,000) ב”ארה דולר אלף של מסך מצטבר באופן אופן בשום תחרוג לא סוג,

 זה. מסכום שתחרוג נזיקין תביעת

UTA )גרסה זה הסכם הצגת אלו, כלליים והתניות תנאים של ייההשנ לפסקה ובהתאם ספק הסר למען .ג
 לסכום מעבר UPS של הצדדים של המצטברת חבותם כל סך את תשנה לא אחת, מפעם יותר בפניך (10072022  

 ב.”ארה דולר (1,000) אלף של המצטבר

 ויתרו כאילו בוייחש התביעה נגזרת ממנו הראשון האירוע מן חודשים (6) ששה תוך יוגשו שלא תביעות .ד
 עליהן.

 מראש הנפרדת הסכמתה שללא בזאת, מסכים אתה זה, בהסכם במפורש כאמור למעט .ופרסומת בשם שימוש .10
 )לרבות UPS של הצדדים של בשם אחר באופן או בפרסומות במודעות, להשתמש תוכל לא פעם, בכל UPS של ובכתב

 בשום ולא UPS של הצדדים של עובד או שותף בכל או (Inc. America, of Service Parcel United לשם מוגבל אינו אך
 .UPS של הצדדים בבעלות אשר אלו של הדמיה או מסחרי מראה מסחרי, סימן מסחרי, שם

 המותרים או הנדרשים המסרים ושאר הבקשות ההודעות, כל זה, בהסכם ספציפי באופן כאמור למעט .הודעות .11
 הבא: באופן ויימסרו בכתב יהיו זה הסכם לפי

 לאחר אחד עסקים מיום החל כתקפה תיחשב )ההודעה Air® Day Next UPS משלוח אישי, במשלוח ידיך: על אם בין
 תיחשב )ההודעה השולח הצד י”ע העברה אישור מתקבל אם מרחוק, להעתקה במכשיר או בפקס במשלוח שליחתה(; מועד

 תיחשב )ההודעה מראש שולמו המשלוח דמי מסירה, אישור בקשת רשום, בדואר או האישור(; קבלת ממועד החל כתקפה
 ,Atlanta, Parkway, Glenlake 35 UPS, 30328 Georgia אל המשלוח( לאחר העשירי העסקים מיום החל כתקפה

 וכן ;(404) 6912-828 פקס: ,Department Legal UPS לידי:

 שיגורה(; במועד ליעדה הגיעה כאילו בתנחש )ההודעה ל”בדוא גם כמו לך המתאפשרת דרך :בכלUPS ידי על אם ובין
 כפי UPS של הטכנולוגיה עבור שלך הרישום פרטי של (1) המקרה, לפי הפקסימיליה, מספר או ל”הדוא כתובת לכתובת,
 לעיל (2) או (1) אם (3) או UPS של הטכנולוגיה עם משתמש אתה שבו UPS חשבון של UPS, (2) ידי-על לך שנמסרו

 .UPS-ל שמסרת המקרה, לפי הפקס, מספר או ל”הדוא כתובת כתובת,ל אזי ישימים, אינם

 בכתב הודעה למתן בכפוף להודעות שלו הפקס מספר או שלו ל”הדוא כתובת כתובתו, את לשנות יכול הצדדים מן אחד כל
 השני. לצד מראש יום (30) שלושים



 

5 

 .שונות .12

 או העסקה קשרי כיוצר יפורש לא זה הסכםב דבר ושום תלויים בלתי צדדים הם הצדדים .תלויים-בלתי צדדים .12.1
 ליצור או לקחת סמכות או זכות שום מקבל אינו הצדדים מן אחד אף הצדדים. בין משותף מיזם ו/או שותפות סוכנות,

 צורה. בכל זה אחר צד לחייב או השני, הצד בשם או מטעם משתמעת, או מפורשת כלשהי, אחריות או התחייבות

 תקף, יהיה לא זה הסכם לפי צד כל של חובות או זכויות על או זה הסכם של הוראה כל על ויתור שום .ויתור .12.2
 הספציפי במקרה רק תקף יהיה כזה ויתור וכל ביצועו, על המוותרים הצדדים או הצד ידי-על שנחתם כתוב מסמך לפי למעט
 ויתור. באותו האמורה הספציפית המטרה ועבור

 זה. הסכם כמו חוזה באמצעות להגבילן ניתן שלא כלשהן זכויות לך ששי ייתכן חוק, פי על .ההוראות נתיקות .12.3
 בלתי או תקף כבלתי נמצא זה הסכם של כלשהו חלק אם אלה. זכויות של להגבלה ואופן פנים בשום מיועד אינו זה הסכם

 החל. בחוק שתותר ביותר הרבה במידה ותוקפו כוחו במלוא ישאר הנותר החלק לאכיפה, ניתן

 אחר אדם לשום ידך-על להמחאה ניתן לא זה, הסכם תחת חובה או הרשאה זכות, כל לרבות זה, הסכם .המחאה .12.4
 את או ההסכם כל את להעביר או להאציל להמחות, רשאית UPS. UPS של ומראש בכתב הסכמתה ללא אחרת ישות או

 תכלול, ’המחאה‘ אלה, למטרות מצדך. הסכמה או אישור בשום צורך ללא UPS של בצדדים חבר לכל לפיו זכות כל או חלקו
 או זה, הסכם של העברה כל או הממחה הצד של הנכסים כל כמעט או כל של מכירה או מיזוג לכל מוגבלת, תהיה לא אך
 ממניות/זיקות יותר או (%30) אחוזים שלושים של אחרת העברה או מכירה כל או אחרת, בדרך או חוק לפי ממנו, חלק כל

 תקף ויהיה יחייב זה הסכם זה, הסכם של מותרת המחאה כל של במקרה בהן. השליטה של או הממחה הצד של ההצבעה
 המותרים. ונמחיהם החוקיים יורשיהם הצדדים, מן אחד כל לטובת

 במקור מס ניכוי כל היתר, בין )כולל, והיטלים מסים כוללים אינם זה הסכם לפי הנדרשים התשלומים כל .מסים .12.5
 תישא לבדך אתה זה. הסכם לפי UPS-ל המשולמים תשלומים על מס רשות כל ידי-על המוטל אחר( ישים מס או מ”ומע

 אלה. סכומים בגין לשלם שיש המס סכום את תפחית ולא הרלוונטית המס לרשות אלה מסים ולתשלום לחישוב באחריות

 )בין אליו קשוריםה או זה מהסכם הנובעים מחלוקת או תיק תביעה, וכל זה הסכם .ושפה שיפוט סמכות תחולה; .12.6
 ברירת עקרונות (1) למעט ב,”ארה יורק, ניו מדינת חוקי לפי ויפורשו ינוהלו אחר( באופן או עוולה, חוזה, הפרת בשל אם

 ההגבלה תקופת בדבר 1974 משנת האמנה (3) סחורות; של בינלאומית למכירה חוזים בדבר ם”האו אמנת (2) שלה; הדין
 הצדדים .1980 באפריל 11-ב בווינה שנחתם ,1974 אמנת את המתקן הפרוטוקול (4) וכן סחורות; של בינלאומית במכירה

Les  בלבד. האנגלית בשפה ייערכו בעתיד, או בהווה לו, הנלווים המסמכים וכל זה שהסכם שדרשו כך על מצהירים
soit érents,aff y documents les tous et entente cette que exigent qu'elles déclarent parties  le pour

seulement anglaise langue en rédigés soient l’avenir, ou présent. של דרישות קיימות שבו במקום למעט 
 האנגלית השפה היא זה הסכם של הקובעת השפה מחייב, להסכם הפיכתו עם אחד בקנה העולה ובאופן המקומיים, החוקים

 חייבים זה הסכם לפי UPS לבין בינך והמסרים התכתובות כל בלבד. נוחות עמימט לך ניתן שקיבלת, שייתכן תרגום וכל
 באינטרנט, המוצגת זה הסכם של מתורגמת גרסה באמצעות זה הסכם על שחתמת במקרה האנגלית. בשפה להתנהל

 ובתלכת כניסה באמצעות זה הסכם של ב”ארה של באנגלית בגרסה לצפות באפשרותך ב,”ארה של אנגלית שאינה בשפה
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf. בקשר תביעה בכל הבלעדית השיפוט סמכות 

 ג'ורג'יה, נטה,באטל המדינה של או הפדרלי המשפט בית יהיה אחר( באופן או עוולה חוזה, הפרת בשל )אם זה להסכם
 סמכות בהעדר הגנה שום יציגו ולא חוזר בלתי באופן ומוותרים זו בלעדית שיפוט לסמכות בזה מסכימים והצדדים

 ובמידה אם לעיל, האמור למרות .נוח לא פורום או מתאים לא משפט מקום בלבד, מסוים לאדם רלוונטית שיפוט
 פסק לאכוף כדי לה מחוצה או ב”ארה של אחרת במדינה המצוי שפטמ בבית נלווים או נפרדים נוספים, הליכים שנחוצים

 הסוגיות כל של מלא ופתרון שלמה תרופה להעניק כדי הנחוץ כפי אחר באופן או ג'ורג'יה, אטלנטה, של המשפט בית של דין
 זר, או קאיאמרי משפט בית כל בפני נלווים או נפרדים נוספים, הליכים באותם לפתוח רשאים הצדדים אזי במחלוקת,

 העדר על המבוססת הגנה כל על בזה ומוותרים משפט בית אותו של בלעדית הלא השיפוט לסמכות בזה מסכימים והצדדים
 זה, בהסכם סותר דבר כל למרות מתאים. לא פורום או מתאים לא שיפוט מקום מסוים, לאדם רלוונטית שיפוט סמכות
UPS מחשב רשומות של לקבילותן מסכים אתה מוסמך. משפט בית כל יבפנ זמניות תרופות או זמני סעד לקבל תוכל 

 הסכם בכל הנכללות מחלוקות ליישוב הנוגעות ההוראות ספק, הסר למען זה. הסכם לפי מחלוקת בכל אלקטרוניות וראיות
 UPS של ההעברה/שירות והתניות תנאי לדוגמה, לרבות, ,UPS לשירותי הקשור UPS מצדדי אחד עם התקשרת שבו
 ב' מוצגו 12.15 סעיף ראה הסכמה.-אי או תביעה כל על הוראות אותן את להחיל יהיה שניתן עת בכל יחולו לוונטיים,הר

 משרדך אם או הבאות, הטריטוריות או מהמדינות אחת של תושב אתה אם זה, מהסכם מדינה פי על ספציפיות לחריגות
 ריקו. פוארטו או ב”ארה ישראל, נדונזיה,אי בנגלדש, התיכון, המזרח מדינות מהן: באחת שוכן הרשום

 לפי מהתחייבויותיו כלשהי התחייבות ביצוע-לאי באחריות יישא לא זה להסכם הצדדים מן אחד אף .עליון כוח .12.7
 כל היתר, בין לרבות, הסבירה, בשליטתו שאינה מסיבה נגרם זה ביצוע-אי אם אחרת, חבות או נזק כל בגין או זה, הסכם
 התפרצויות ,פנדמיה אפידמיה, מגפה, ממשלתי, חירום צו תעשייתי, שקט-אי עבודה, סכסוך או שביתה ן,עליו כוח של מקרה

 ללא עובדים, על אחרות הגבלות או בידוד היתר, בין לרבות, הציבור, בריאות של אחר משבר כל או מדבקת מחלה של
 פעולה באלה, כיוצא או פאנדמיה כאפידמיה, זה אירוע על הכריז)ו( הרלוונטי)ים( הרשויות גוף)י( האם לשאלה קשר

 עיכובי חמורים, חומרה או תוכנה כשל אלקטרוני, כשל ונדליזם, מות,מהו חבלה, חירום, תקנות ממשלתית, או משפטית
 טרור. פעולת או שלישי צד פעולות ציוד, משלוח

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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 בלעדיים. לא הם בזה המופיעים הסעדים כל .תקנות .12.8

 ולא ולתקנות לפסיקות הישימים, החוקים לכל בקפידה יציית שלהלן, ההסכם לביצוע בקשר צד, כל .לחוקים ציות .12.9
 רישיון מקבל בתור אתה נדרש, כאשר לרבות, עליו, שחלה תקנה או פסיקה חוק, כל להפר השני לצד שיגרמו עדיםבצ ינקוט

 הסכם במסגרת מוסרת UPS-ש החומרים כי לך שידוע ספציפי באופן מאשר אתה ממשלתית. רשות לכל זה הסכם המגיש
 טריטוריה או מדינה בכל UPS בחומרי שימוש או ייבוא הורדה, ידי שעל לכך, ומסכים מכיר אתה מוצפנים. להיות עשויים זה

 זו, טריטוריה או מדינה של והתקנות החוקים לכל לציות מלאה באחריות תישא ,UPS ולא אתה, הברית,-לארצות שמחוץ
 טכנולוגית או תוכנות של ההעברה או הפיתוח, ההפצה, השימוש, הייבוא, בענייני והתקנות החוקים כל היתר, בין כולל,

 לאלו. הקשורות הרישוי או הרישום דרישות ולכל הצפנה,

 משלוח חברת ,UPS בטכנולוגיית לשימושך ובהקשר ומשלוח, איסוף שירותי לבצע כדי .נתונים עם ההתנהלות  .12.10
 תחום עבור UPS באתר ’UPS עם קשר יצירת‘ תחת נמצאים וכתובתה שמה אשר שלך, השיפוט בתחום UPS חבילות
 Inc. Driver, Market UPS 35 אישי. במידע ומשתמשת מעבדת אוספת, ’(,Co. Delivery UPS‘ )להלן שלך השיפוט
30328 USA Georgia, Atlanta, N.E., Parkway, Glenlake וצדדי UPS בו ולהשתמש אישי מידע לקבל עשויים האחרים 
  כאן. כמתואר

 לאסוף, UPS של יכולתה את להגביל מבלי הנתונים. הגנת בתחום החלים לחוקים בהתאם אישי מידע מעבדים UPS צדדי
 החברות בקבוצת אחרים וצדדים UPS-ש לכך מסכים אתה החל, החוק שמתיר כפי אישי מידע לחשוף או לעבד להשתמש,

 ’(המטרות)‘ למטרות ידיך על שסופק אישי מידע ףלחשו או לעבד להשתמש, לאסוף, רשאים (1) העולם ברחבי UPS של
 אתך התקשרות ;UPS וחשבונות בקשות תביעות, בתשלומים, טיפול ;UPS של ותמיכה מוצרים שירותים, מתן הכוללות
 מידע אספקת ושירותים; מוצרים מבצעים, תחרויות, סקרים, מיוחדים, אירועים על ומידע מעקב עדכוני לספק במטרה
 UPS של בבלוגים שלך בשימוש סיוע ;UPS עסקי של ושיפור הגנה הערכה, תפעול, שלך; העניין לתחומי םשמותא פרסומי

 תביעות חוקית, לא פעילות נגד והגנה זיהוי כולל ציות, של בעיות על ודיווח ניטור נתונים; ניתוח ביצוע החברתיות; וברשתות
 רשאים (2) וגם UPS של חוק פי על ולחובות למדיניות וציות משפטיות; תביעות על והגנה הקמה מימוש, אחרות; וחבויות
 UPS-ש לכך גם מסכים אתה הועבר. המשלוח שירות שבה המדינה שאינן למדינות ידיך על שסופק אישי מידע להעביר
 יווקש שותפי משווקים, מסונפות, ישויות שירות, ספקי כולל שלישיים, צדדים עם ידך על שסופק אישי מידע לחלוק רשאית

 ונמענים שלישי צד משלמי או נמענים, שולחים, כגון נוספים שלישיים וצדדים לבקשתך, שלך הקשר אנשי זכיינים, משותף,
 אותו, לחשוף או החוק לדרישות לציית כדי ידיך על שסופק אישי במידע להשתמש גם עשויה UPS ’(.נמענים’ה )ביחד,
 לחשד הקשורים אובדן או נזק למנוע אחרות, ממשלתיות או אזרחיות תרשויו או האכיפה רשויות עם מרצון פעולה לשתף
 הנכסים או העסק את תעביר או תמכור UPS שבו ובמקרה בפועל, שבוצעה לכזו או פסולה או חוקית שאינה פעילות לניהול
 שאינו ירותש או פלטפורמה אתר, מיקום, כל של פרטיות לנוהגי באחריות נושאת אינה UPS חלקם. את או כולם שלה,

  .UPS מטעם

 אישי מידע מספקים ’(השולח צדדי‘ )להלן קבלניך או סוכניך עובדיך, או אתה כאשר כי UPS-ל ומתחייב מאשר אתה
 את UPS לצדדי לספק והסמכות הזכות להם ויש כחוק, האישי המידע את אספו השולח צדדי Co. Delivery UPS: (1)-ל

 הודעתם אחר שולח צד או אתה (2) אלו; כלליים והתניות לתנאים 12.10 סעיף לפי המותרים השימושים לכל האישי המידע
 המידע את תעבד UPS כי הרלוונטי, בחוק כנדרש המשלוח( כתובות כל )כולל האישי המידע ידי-על המזוהה אדם לכל

 וכי המשלוח, גורשי בעת התקפה עצמה על קיבלה UPS-ש שיתכן נוספת מטרה ולכל זה 12.10 סעיף שמתיר כפי האישי
 שאינן טריטוריות או למדינות יועבר האישי שהמידע ייתכן וכי לעיל, שצוינו לנמענים האישי המידע את תספק UPS-ש ייתכן

 או מדינות באותן הנתונים הגנת שחוקי )ייתכן מלכתחילה המידע את אספו UPS צדדי שבה הטריטוריה או המדינה
 קיבלת בחוק, כנדרש (3) וגם מלכתחילה(; המידע את סיפקת שבה הטריטוריה או המדינה לחוקי זהים אינם טריטוריות

 והודעות אלקטרוני דואר הודעות אליו לשלוח עשויה UPS-ש לכך חבילה, מקבל או נמען מכל ספציפית מדעת הסכמה
 הוסכם. שעליהם המשלוח בשירותי הקשורות אחרות

 )לרבות, UPS של והמשלוח האיסוף לשירותי הקשורות שיווקיות, תלמטרו שלא ומסרונים טלפון שיחות לקבל מסכים אתה
 מבין אתה לחשבונך. המוקצה סלולרי טלפון מספר לכל בשמה או UPS-מ גבייה( בנושאי ומסרונים טלפון שיחות היתר, בין

 וכי מטית,אוטו חיוג מערכת באמצעות מבוצעים ו/או מראש מוקלטים להיות עשויים מסרונים או שיחות שאותן ומסכים
 ומסרונים שיחות אותן קבלת על לחול עשויים שלך האלחוטית התקשרות ספק של הנתונים והורדת ההודעות תעריפי

 עדכניים מדויקים, אמיתיים, יהיו UPS-ל שתספק הטלפון שמספר)י( לכך ומסכים מכיר אתה סלולרי. טלפון מספר באמצעות
 ושלם. מעודכן מדויק, אמיתי, עליו לשמור כדי האפשרי םבהקד כזה במספר שינוי כל תעדכן ואתה ושלמים,

 כל עם דומים הסדרים מעריכת דרך בשום UPS את מגביל או כמונע יפורש לא זה בהסכם דבר .בלעדיות-אי .12.11
 הצדדים. של הדדיים לקוחות עם ישירה התקשרות או מ”מו מניהול או אחר אדם
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 הסכם למהות בקשר הצדדים בין המלאה וההסכמה נהההב את מהווה זה הסכם .ההסכם תיקון השלם; ההסכם .12.12
 ההסכם של קודמת גרסה כל (2) וכן בזה, לאמור בקשר והסכמות הבנות נוכחיים, או קודמים מצגים (1) כל על גובר והוא זה

 הסכם תוכנות. על יחול לא זה שילוב זה. הסכם לתוך משולבות כולן כאשר לבינך, UPS בין UPS הטכנולוגיה אודות
 הסכם כל עת. בכל זו תוכנה בגרסת שימושך את יגדיר התוכנה של מסוימת גרסה תקבלו בה בעת הנוכחי UPS נולוגייתטכ

 אודות על הסכם כל זה. הסכם על יגבר זה, הסכם מועד אחרי או לפני נחתם אם בין הלקוח, לבין UPS בין תאגידי טכנולוגי
 זה. הסכם על יגבר UTA10072022 מגרסה יותר חדשה גרסה לו שיש לבינך UPS בין הקיים UPS של הטכנולוגיה

 הסכם מועד לפני כזה קודם הסכם של הפרה מכל כתוצאה כנגדך UPS זכויות את תצמצם לא קודם הסכם כל של ההחלפה
 הצדדים של המורשים הנציגים בין שנחתם בכתב, המנוסח מסמך באמצעות אלא זה הסכם לתקן או לשנות ניתן לא זה.

 הסופי המשתמש זכויות של 10.2 סעיף לפי הסופי המשתמש זכויות את לשנות תוכל UPS-ש כמובן בתנאי זה; להסכם
 חתימות עם כתוב מסמך .4.2 סעיף אלה, כלליים ותנאים דרישות לפי UPS של והטכנולוגיה UPS של החומרים ואת

 ההסכם. של תיקון או שינוי מהווה אינו אלקטרוניות

 הכלכלי באזור ו/או האירופי האיחוד בתוך כלשהי מדינה של תושב אתה אם .האירופי איחודה של הודעות ויתור: .12.13
 ממוקם הרשום משרדך אם או האירופי, באיחוד הישארותה-אי או להישארותה קשר ללא המאוחדת הממלכה כולל האירופי,

 אלקטרוניים באמצעים חוזית תלהתקשרו ביחס ואישורים הכרה מוקדמת, הודעה כל על מוותר אתה אלה, ממדינות באחת
 כפי EC/2000/31 האירופי האיחוד הוראת של (2)11-ו (1)11 ,(2)10 ,(1)10 סעיפים פי על שדרושים ייתכן אשר

 המסחר תקנות של המקבילות ההוראות ידי על שדרושים ייתכן המאוחדת, בממלכה )כולל, שלך השיפוט באזור שמיושמת
 המאוחדת הממלכה של יציאתה לאחר לעת, מעת מוחלפות או מתוקנות להיות יותהעשו 2002 (EC )הנחית האלקטרוני

 ארבעה במהלך זה מהסכם לסגת החוקית הזכות לך שמורה אם .UPS בטכנולוגיית שלך לשימוש בנוגע האירופי( מהאיחוד
 לכך בתמורה ם,יו 14 תוך לסגת הזכות על במפורש בזאת מוותר אתה אותו, שתקבל לאחר הראשונים הימים (14) עשר

 זה. הסכם על החתימה עם מיד עבורך זמינות UPS טכנולוגיות את תהפוך UPS שחברת

 כפי יעובד האישי שהמידע ייתכן כי בזאת מכיר אתה .UPS של הפרטיות להודעת בכפוף אישי מידע עיבוד הודעה: .12.14
 החבילה, של המקבל או הנמען אתה שבו שבמקום מסכים אתה כן כמו .12.10 סעיף והתניות כלליים תנאים במסמך שמתואר

 .12.10 סעיף הכלליים ותנאים בדרישות כמתואר שלך האישי במידע והשימוש העיבוד על הודעה קיבלת

 משרדך אם או להלן המפורטות הטריטוריות או המדינות אחת של אזרח אתה אם .מדינה פי על ספציפיים תנאים .12.15
 כלשהי הוראה בין בהירות חוסר או סתירה של במקרה עליך. יחולו ב' מצג הוראות אלה, ממדינות אחתב ממוקם הרשום
 בנספח הכלולה ההוראה תגבר אזי ב', בנספח הכלולה כלשהי הוראה לבין האלו הכלליים וההתניות התנאים בגוף הכלולה

 עליך. חל ב' נספח אם ב'

 ג'יבוטי, אלג'יריה, תוניסיה, ירדן, הערביות, האמירויות איחוד הסעודית, ערב קטר, עומאן, כוויית, בחריין, .א
  ’(.התיכון המזרח מדינות)‘ ומאוריטניה מרוקו, לוב, לבנון, עיראק,

 ריקו. ופוארטו אמריקה של הברית ארצות ישראל, אינדונזיה, בנגלדש, .ב
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 א' נספח

 כלליים תנאים – הגדרות

 של עקיפה, או ישירה משותפת, שליטה תחת המצויים או נשלטים או השולטים שלישיים צדדים פירושו מסונפות חברות
 פירושו ’(משותפת שליטה תחת’ו ’נשלטים' המונחים קשורות, במשמעויות )כולל ’שליטה' המונח זו, הגדרה לעניין אדם.

 באמצעות אם בין מסוים, גוף של המדיניות ושל ההנהלה של לניהול להביא או לנהל ביכולת בעקיפין, או במישרין החזקה,
 אחרת. דרך בכל או חוזה ניהול, הסכם נאמנות, באמצעות או הצבעה, זכות המקנות מניות על בעלות

 אלה. כלליים ותנאים דרישות של השנייה בפסקה מוגדר הסכם

 משלוחים בגין החיוב כאשר אחר, אדם ידי-על מטעמך UPS לצדדי הנמסרים משלוחים פירושו חלופי חיוב עם משלוחים
 שלך. UPS חשבון מתוך משולם אלה

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 12.4 בסעיף כאמור מוגדרת המחאה

 חיוב מעגל לסגירת שירותים לך לספק כדי ידיך-על שנשכר (1) שלישי מצד שירותים ספק פירושו חיוב פרטי שירות ספק
 בשיטת שימוש תוך ,UPS מערכות דרך אליך UPS מחברת חיוב פרטי לקבלת UPS אצל ידיך-על שזוהה (2)-ו הלקוחות,
 זה. להסכם בהתאם לעת מעת לשנות יכולה UPS ושאותה שאושרה, המאובטחת ההעברה

 שלישיים, דדיםלצ כללי באופן ידוע ושאינו UPS-ל ערך בעל מסחריים, סודות שאינו חומר, או מידע כל פירושו חסוי מידע
 שייך הוא אם בין פרטי, כמידע מחשיבה UPS אותו (,UPS של הצדדים היתר בין )כולל ג' צד מכל מקבלת UPS-ש או
 במועד לך ידוע הוא (1) כי: להראות יכול אתה לגביו מידע יכלול לא החסוי המידע מידע. יכלול החסוי המידע לא. או UPS-ל

 באופן הידוע למידע להפוך בהמשך צפוי או כיום הוא (2) הצדדים; בין אחר גילוי אי םהסכ לשום כפוף ואינו UPS-מ קבלתו
 נרכש (4) או החסוי; המידע אזכור ללא תלוי בלתי ובאופן כדין ידך-על שפותח מידע הוא (3) באשמתך; שלא לציבור כללי
 סודיות. חובת ללא ג' מצד ידך-על כדין

 אלה. ללייםכ תנאים של השלישית בפסקה מוגדר לקוח

 דין(. עורך ט”שכ היתר בין )כולל והוצאות עלויות דין, פסק פסיקה, נזק, הפסד, תביעה, כל פירושו נזיקין

  בכתובת הזמין המסמך פירושן הקצה משתמש זכויות
<https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf.> 
 

 זה. מסמך פירושו כלליים תנאים

 אליך. הממוענים UPS לצדדי הנמסרים משלוחים פירושו נכנסים משלוחים

 למשלוחים בקשר המופקים או UPS צדדי ידי-על הניתנים לשירותים הקשורות UPS ממערכות הנמסר מידע פירושו מידע
 שנמסרו. משלוחים הגבלה, וללא לרבות ,UPS צדדי לבין בינך

 בכתובת הזמין המסמך פירושו כללי ושימוש מידע מדיניות
<https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdf.> 

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 12.15 בסעיף כמצוין מוגדרות ןהתיכו המזרח מדינות

 .UPS לצדדי ידך-על שנמסר משלוח פירושו יוצאים משלוחים

 משתמש בזכויות זו UPS לטכנולוגיית הקשורות וטריטוריות מדינות שאותן UPS טכנולוגיית כל פירושה מותרת טריטוריה
 ג'. מוצג הקצה,

 שלא חברה נאמנות, קרן מ,”בע מניות חברת אגודה, משותף, מיזם שותפות, מ,”בע חברה גיד,תא יחיד, כל פירושו אדם
 אחרת. משפטית ישות או נתאגדה

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 12.10 בסעיף כמצוין מוגדרות מטרות

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 12.10 בסעיף כמצוין מוגדרים נמענים

https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdf
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 של האוצר משרד של המקיפות הכלכליות הסנקציות תוכנית מוטלים שעליהן הטריטוריות או המדינות פירושה מוגבלת טריטוריה
 הטכנולוגיה של מחדש הייצוא או הייצוא השימוש, לגבי אחר כללי איסור כל או ’(OFAC‘ )להלן זרים נכסים לבקרת המשרד ב,”ארה
 או חרם מטיל OFAC אגף שעליהן הטריטוריות או המדינות רשימת ב.”ארה של הייצוא בקרת או הסנקציה חוקי לפי UPS של

 טריטוריות או למדינות בנוגע מידע למצוא תוכל בלבד, נוחות מטעמי המוצגים הבאים, בקישורים עת. בכל להשתנות עשויה סנקציות
 וכן center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx-https://www.treasury.gov/resource אלה:

https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

 הכלליים. התנאים של השלישית בפסקה המופיעה ההגדרה לפי מוגדר שירות ספק

 הכלליים. התנאים של הרביעית בפסקה ההגדרה לפי מוגדר שירות ספק עובד

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 12.10 בסעיף כמצוין מוגדרות משלחים צדדים

 קוד כולל )לא UPS ידי-על זה הסכם לפי לך שסופקה תוכנה (1) שהם ,UPS טכנולוגית מתוך פריטים אותם פירושו תוכנה
 זה. הסכם לפי UPS ידי-על לך שסופקו במידה שלהם, עדכון כל (2)-ו הנלווה, הטכני התיעוד וכל לדוגמה(, מחשב תוכנת

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 5.1 בסעיף הקבועה ההגדרה קיימת תמיכה לשירותי

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 5.1 בסעיף הקבועה ההגדרה קיימת תמיכה לתוכנת

 הכלליים. וההתניות התנאים מסמך של 5.1 בסעיף הקבועה ההגדרה יימתק תמיכה לספקי

 או שסופקו כפי UPS של הסימן או לטכנולוגיה בקשר לדוגמה מחשב תוכנת קוד ו/או תיעוד כל יחד, פירושו, טכני תיעוד
 זה. הסכם לפי UPS ידי-על תךלרשו הועמדו

 UPS לצדדי שלישי צד ידי-על (2) או לאספקה, UPS לצדדי עבורך או ידך-על (1) שנמסר משלוח פירושו שנמסר משלוח
 נכנס. משלוח או חלופי חיוב עם משלוח יוצא, משלוח להיות שיכול אליך, לאספקה

 הכלליים. תוההתניו התנאים קובץ של 6.2 בסעיף שנקבע כפי מוגדרת תקופה

 שאינו (UPS של לצדדים מוגבל אינו אך )לרבות שלישי מצד UPS ידי-על שנרכש או UPS של מידע כל פירושו מסחרי סוד
 לוודאו ניתן ולא ברבים ידוע שאינו מכך פוטנציאלי, או ממשי כלכלי, ערך מניב (1) אשר לציבור, זמין ואינו ברבים ידוע

 כפוף (2) וכן בו, השימוש מן או מחשיפתו כלכלי ערך לקבל העשויים אחרים נשיםא ידי-על המתאימים באמצעים בקלות
 הקיימות. בנסיבות סודיותו, על שמירה של סבירים למאמצים

 .UPS של בחומרים מחודש עיון או שיפורים עדכונים, שינויים, שגיאות, תיקוני התחזוקה, פירושו עדכון/ים

UPS חברת פירושו Inc. Driver, Market UPS 

 חשבונות אותם היתר, בין כולל, ,UPS של בצדדים החברים אחד ידי-על לך המוקצה משלוח חשבון כל פירושו UPS חשבון
 .UPS משלוח וחשבונות ’זמניים חשבונות‘ בתור הידועים ,UPS.com משלוחי למשתמשי שהוקצו

 עם יחד המופצים UPS צדדי של משלוחיםה לשירותי בקשר פרטי מידע של נתונים מסדי פירושו UPS של הנתונים מסדי
 בה. השימוש לצורך או התוכנה

Co. Delivery UPS 12.10 פרק הכלליים בתנאים כאמור מוגדרת. 

 סימן רישום למספר היתר, בין כולל, שונים מסחריים סימנים ברישומי כמוצג ’UPS‘ המילולי הסימן פירושם UPS סימני
 כולל, שונים, מסחריים סימנים ברישומי וכמוצג להלן כמוצג ’מעוצב ומגן UPS מתקן‘ והסימן 966,724 אמריקאי מסחרי

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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 ,3,160,056-ו 2,978,624 ,2,973,108 ,2,965,392 ,2,867,999 האמריקאיים המסחרי הסימן רישום מספרי היתר, בין
 .3,106,978-ו 3,107,281 ,3,107,026 האירופית הקהילה של המסחרי הסימן רישום סימני וכן

   

 סימני התוכנה, המידע, הטכני, התיעוד ,UPS של הנתונים מסדי ,UPS של הטכנולוגיה יחד, פירושם, UPS של החומרים
UPS ומערכות UPS. 

 מנהליהן, בהן, המניות בעלי וכן עת, באותה לה המסונפות והחברות UPS פירושו UPS צדדי או UPS של הצדדים
 רישיון. להן המעניקים שלישיים וצדדים שלהן ג' צד ספקי שותפיהן, עובדיהן, שלהן, הדירקטורים

 .UPS של יההטכנולוג בעזרת לגשת ניתן אליהן UPS של ורשת מחשב מערכות פירושו UPS מערכות

 ב'. נספחב הסופי, המשתמש בזכויות שזוהו המוצרים פירושה UPS של הטכנולוגיה

 זה. הסכם של השלישית בפסקה מוגדר אתה/אתה
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 ב' נספח

 הכלליים וההתניות התנאים של למדינה ספציפי תיקון

 משרדך אם או הכלליים, וההתניות התנאים של 12.15 בסעיף המפורטות הטריטוריות או המדינות באחת מתגורר אתה אם
 בתנאים המאוזכרים התנאים את משנים או מחליפים הבאים התנאים אלה, טריטוריות או ממדינות באחת ממוקם הרשום

 שינוי. וללא בתוקף נותרים אלה שינויים בעקבות משתנים שאינם הכלליים וההתניות התנאים כל הכלליים. ובהתניות

 ריקו. ופוארטו ב”ארה ישראל, אינדונזיה, בנגלדש, התיכון, המזרח מדינות .1

 וישימות. גאוגרפי טווח 1.1

 ממוקם הרשום שמשרדך או להלן המפורטות המדינות אחת של אזרח שאתה לכך וערב מצהיר אתה .א
 יקו.ר פוארטו או ב”ארה ישראל, אינדונזיה, בנגלדש, התיכון, המזרח מדינות בה:

 הכלליים וההתניות התנאים את לשנות מסכימים UPS-ו אתה לעיל, זה ב' בנספח .)א(1.1 לסעיף בכפוף .ב
 כדלקמן. זה ב' בנספח 1.2 בסעיף שנקבע כפי

 במלואו יתקיים שלהם( הנספחים )כולל הכלליים וההתניות התנאים תוקף כאן, הנקבע התיקון מלבד .ג
 בין התאמה שאין במידה בהם. הנדון לנושא בנוגע UPS לבין בינך ההסכם ואמל את מהווים והם סיומם או לפקיעתם עד

 ההתאמה.-לאי בנוגע רק יגברו זה ב' במוצג ההוראות הכלליים, וההתניות התנאים לבין זה ב' מוצג

 וההתניות התנאים את לשנות יש כי מסכימים UPS-ו אתה הצדדים, בין ולהדדיות להבטחות בהתייחס .ד
 להלן. ב' נספח של 1.2 סעיףב כנאמר הכלליים

 .שינויים 1.2

 4(, או שמשרדיך הרשומים ממוקמים בהן, סעיף UAEאם אתה תושב של איחוד האמירויות הערביות ) .א
 בתנאים וההתניות הכלליים יימחק בשלמותו, ויוחלף בסעיף הבא:

 .ההסכם סיום .4“

 לטכנולוגיה רישיון כל לסיים רשאית UPS-ו משפט(, בית צו ללא או )עם זה הסכם לסיים רשאי צד כל .א
 לאחר עת בכל נוחות מטעמי משפט(, בית צו ללא או )עם כולם את או זה, במסמך המוענק UPS של

 השני. לצד בכתב הודעה

 (1) ,אליך כתובה הודעה לאחר מיידי ובאופן משפט בית צו ללא יסתיים זה הסכם ,לעיל האמור אף על .ב
 הכלליים וההתניות התנאים של או ,10 או 7 ,3 סעיף הכלליים, וההתניות התנאים הפרת של במקרה
 ארגון רגל, פשיטת בהליך תפתח הרגל, את שתפשוט במקרה (2) שלישי(; )משפט 4.1-ו 2.2 בסעיף
 אם או אליך, בקשר פירעון חדלות של אחר הליך כל או מיוחד פירוק קונקורדט, אזרחי, שיקום מחדש,

 אם או פירוק, החלטת תעביר אם או מפרק או מנהלי נכסים כונס מיוחד, מנהל ם,נכסי כונס לך ימונה
 זו ושותפות שותפות שהוא שירות ספק או לקוח או שותף אתה אם (3) זה, לצורך צו ייתן המשפט בית

 "שלך. UPS-ה פרופיל מחיקת עם (4) או מפורקת,

 

 או ישראל, או ונזיהאינד בנגלדש, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ב
 ויוחלף בשלמותו, יימחק הכלליים וההתניות בתנאים 9 סעיף אלה, ממדינות באחת ממוקם הרשום משרדך אם

 הבא: בסעיף

 .אחריות הגבלת .9“

 :9.2 בסעיף במפורש הנאמר זולת 9.1

 אולי שמהם כלשהם נזק או אבדן בגין כלשהי חבות UPS צדדי על תחול לא מקרה בשום א.
 מידיים הם אם בין בעקיפין, או במישרין הלקוח(, באמצעות או בשם התובע אדם כל )או הלקוח ייפגע

 לקטגוריות והשייכים אחר, אופן בכל או רשלנות( )כולל עוולה מחוזה, נובעים הם אם ובין תוצאתיים, או
 הבאות: האפשרויות מתוך כלשהן
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i. צדדי אם אפילו מיוחד נזק UPS יכול האמור המיוחד הנזק שבהן לנסיבות מודעים היו  
 להתקיים; היה

ii. הכנסות; אבדן 

iii. צפוי; חיסכון אבדן 

iv. עסקית; הזדמנות אבדן 

v. מוניטין; אבדן 

vi. זה; מהסכם כתוצאה חלופיות סחורות של ברכש הכרוכות עלויות 

vii. בנתונים. שימוש של או נתונים של השחתה או אבדן 

 בקשר בין אחר באופן או רשלנות( )כולל עוולה חוזה, בגין בין ,UPS צדדי של הכוללת החבות .ג
 של דולר לאלף השווה סכום על במצטבר תעלה לא מקרה בשום אליו, הנלווה חוזה לכל או זה להסכם
 וכן (;USD $1,000) הברית ארצות

 בכתב בין כלשהן, הצהרות על הסתמך לא הוא זה, הסכם על חתימתך בעצם כי מסכים אתה .ד
 אכן הוא )אם או זה בהסכם במפורש המוזכרים מאלה אחר אדם כל מצד כלשהו, מסוג פה, בעל או

 בו יהיה שלא זה( ברישיון במפורש מוזכרות שלא פה, בעל או בכתב בין כלשהן, הצהרות על הסתמך
 אלא שהן נסיבות בכל חבות כל תחול לא UPS צדדי על מקרה, ובכל האמורות, ההצהרות בגין סעד כל

 זה. הסכם של המפורשות להוראות בכפוף

 לא אך הישים, החוק פי על המותרת ביותר הרחבה במידה יחולו 9.1 שבסעיף ההחרגות 9.2
 בגין: UPS צדדי של החבות מוחרגת

 עובדים, משרות, נושאי ,UPS צדדי מצד מרשלנות כתוצאה שנגרמו גופנית פגיעה או מוות .א
 שלהם; סוכנים או ספקים

 או שווא; מצג או הונאה .ב

 דין. פי על רהאסו שהחרגתה אחרת חבות כל .ג

 לא אחת מפעם יותר בפניך (UTA 10072022 )גרסה זה הסכם הצגת ספק, הסר למען 9.3
 ב”ארה דולר אלף של המצטבר לסכום מעבר UPS צדדי של המצטברת החבות כל סך את תשנה

($1,000 USD.) 

 שבוייח התביעה נגזרת ממנו הראשון האירוע מן חודשים (6) ששה תוך יוגשו שלא תביעות 9.4
 "עליהן. ויתרו כאילו

 של הברית ארצות ישראל, אינדונזיה, בנגלדש, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ב
 וההתניות בתנאים 12.6 סעיף אלה, ממדינות באחת ממוקם הרשום משרדך אם או ריקו, פוארטו או אמריקה
 הבא: בסעיף ויוחלף בשלמותו, יימחק הכלליים

 .ובוררות השולט הדין 12.6“

 ממדינות באחת ממוקם הרשום משרדך אם או התיכון, המזרח ממדינות מדינה תושב אתה אם .א
 הקיום, בנושא שאלה כל לרבות אליו, בקשר או זה מהסכם הנובעת מחלוקת כל התיכון, המזרח
 הבוררות מרכז של הבוררות לכללי בכפוף בבוררות, סופי באופן ויוכרעו יופנו שלו, הסיום או התוקף

ALCI-DIFC, הבוררות מרכז של הבוררות וכללי LCIA-DIFC זה לסעיף הוכנסו כאילו נחשבים 
 המרכז יהיה המשפטי מיקומה או הבוררות מושב אחד. יהיה הבוררים מספר האזכור. בדרך

 הדין יהיה הבוררות על השולט החוק אנגלית. תהיה הבוררות שפת בדובאי. הבינלאומי הפיננסי
 בוררות הסכם על לחתום מוסמך שאתה בזאת לכך וערב מצהיר אתה וויילס. אנגליה של המהותי
 רלוונטי. חוק ולכל זה לסעיף בהתאם



 

13 

 באינדונזיה, או בבנגלדש ממוקם שלך הרשום המשרד אם או אינדונזיה או בנגלדש תושב אתה אם .ב
 הסיום או התוקף הקיום, בנושא שאלה כל לרבות אליו, בקשר או זה מהסכם הנובעת מחלוקת כל
 הבינלאומי הבוררות מרכז של הבוררות לכללי בכפוף בבוררות, סופי באופן ויוכרעו יופנו לו,ש

 לסעיף הוכנסו כאילו נחשבים בסינגפור הבינלאומי הבוררות מרכז של הבוררות וכללי בסינגפור,
 מרכז יהיה המשפטי מיקומה או הבוררות מושב אחד. יהיה הבוררים מספר האזכור. בדרך זה

 הדין יהיה הבוררות על השולט החוק אנגלית. תהיה הבוררות שפת בסינגפור. הבינלאומי הבוררות
 בוררות הסכם על לחתום מוסמך שאתה בזאת לכך וערב מצהיר אתה וויילס. אנגליה של המהותי
 רלוונטי. חוק ולכל זה לסעיף בהתאם

 מהסכם נובעתה מחלוקת כל בישראל, ממוקם שלך הרשום המשרד אם או ישראל תושב אתה אם .ג
 המוסד של הבינלאומיים הבוררות לכללי בהתאם בבוררות תיושב ההסכם, של הפרה או זה,

 הישראלי עסקית לבוררות המוסד של הבינלאומיים הבוררות וכללי הישראלי, עסקית לבוררות
 לציית גם מסכימים הצדדים אחד. יהיה הבוררים מספר האזכור. בדרך זה מסעיף כחלק ייחשבו
 שפת זו. מעין למחלוקת בנוגע סופית כהחלטה הבורר של הדין גזר את או הפסיקה את ולבצע

 אתה וויילס. אנגליה של המהותי הדין יהיה הבוררות על השולט החוק אנגלית. תהיה הבוררות
 חוק ולכל זה לסעיף בהתאם בוררות הסכם על לחתום מוסמך שאתה בזאת לכך וערב מצהיר

 רלוונטי.

 ממוקם שלך הרשום המשרד אם או ריקו, פוארטו או אמריקה של הברית ותארצ תושב אתה אם .ד
 של הפרה או זה, מהסכם הנובעת מחלוקת כל אז כי ריקו, פוארטו או אמריקה של הברית בארצות
 ב.”הרצ ריקו( ובפאורטו ב”בארה מחלוקות )יישוב הראשונה בתוספת שנקבע כפי ינוהלו ההסכם,

 הפיכתו עם אחד בקנה העולה ובאופן המקומיים, החוקים של תדרישו קיימות שבו במקום למעט .ה
 שקיבלת, שייתכן תרגום וכל האנגלית השפה היא זה הסכם של הקובעת השפה מחייב, להסכם

 חייבים זה הסכם לפי UPS לבין בינך והמסרים התכתובות כל בלבד. נוחות מטעמי לך ניתן
 זה הסכם של מתורגמת גרסה אמצעותב זה הסכם על שחתמת במקרה האנגלית. בשפה להתנהל
 של באנגלית בגרסה לצפות באפשרותך ב,”ארה של אנגלית שאינה בשפה באינטרנט, המוצגת

 לכתובת כניסה באמצעות זה הסכם של ב”ארה
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.  

 שבו הסכם בכל הנכללות סכסוכים ליישוב הנוגעות ההוראות לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .ו
 והתניות התנאי לדוגמה, לרבות, ,UPS לשירותי הקשור UPS מצדדי אחד עם התקשרת

 כל על הוראות אותן את להחיל יהיה שניתן עת בכל יחולו הרלוונטיים, UPS של ההעברה/שירות
 "הסכמה.-אי או תביעה

 הרשום משרדך אם או ישראל, או אינדונזיה בנגלדש, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ג
 הלשון: בזו הכלליים, ולהתניות לתנאים יצורף 12.16 סעיף אלה, ממדינות באחת ממוקם

 כדלקמן: הפרשנות לכללי כפוף יהיה זה הסכם .פרשנות 12.16“

 ההסכם. פרשנות על ישפיעו לא והנספחים הסעיפים כותרות .א

 בעל אם )בין מאוגד שאינו גוף או תאגיד לראייה, הניתנת פיזית ממשות בו שיש חי אדם כולל אדם .ב
 לאו(. אם ובין נפרדת משפטית ישות

 זאת. מאפשר לא ההקשר אם אלא היחיד, את יכללו ברבים ומילים הרבים את יכללו ביחיד מילים .ג

 זאת. מאפשר לא ההקשר אם אלא האחר, למגדר אזכור כולל כאילו המגדרים חדא של אזכור .ד

 משפטי, מסמך משפטי, הליך שיטת סעד, לפעולה, המתייחס אנגלי משפטי מונח של אזכור כל .ה
 מחוץ שיפוט אזור לכל בנוגע משפטי, דבר או מושג כל או משרה נושא משפט, בית משפטי, מצב

 באזור האנגלי המשפטי למונח ביותר המקורב המונח של אזכור לכול הוא כאילו ייחשב לאנגליה,
 האמור. השיפוט

 תוקנו, לזמן שמזמן לאחר אליהם אזכור זהו כאילו ייחשב סטטוטורית הוראה או חוק של אזכור .ו
 של אזכור של ובמקרה לאחריו, אם ובין זה הסכם תאריך לפני אם בין הושב, תוקפם או הורחבו

 לפני אם בין האמור, לחוק בכפוף שנעשתה המשנית התחיקה לכל אזכור זהו כאילו ייחשב חוק,
 לאחריו. אם ובין זה הסכם תאריך

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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 לא דומים, משפטים או ’לדוגמה‘ או ’במיוחד‘ ’,לרבות‘ ’,כולל‘ המונחים לאחר הבאות המילים כל .ז
 אליהן. הקשורות הכלליות המילים של מכללותן יגרעו

 "’מספקת. איכות‘ גם פירושו אילו ייחשב ’סחירות‘ למילה אזכור כל .ח

 הרשום משרדך אם או ישראל, או אינדונזיה בנגלדש, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ד
 הלשון: בזו הכלליים, ולהתניות לתנאים יצורף 12.17 סעיף אלה, ממדינות באחת ממוקם

 צד )זכויות החוזים לחוק בכפוף זכויות כל זה להסכם צד שאינו לאדם אין .שלישי צד זכויות 12.17“
 סעד או זכות כל על משפיע אינו זה דבר אך זה, בהסכם כלשהי הוראה לאכוף כדי 1999 משנת שלישי(

 "האמור. החוק מכוח שלא המגיע, או הקיים, שלישי צד של

 הרשום משרדך אם או ישראל, או אינדונזיה בנגלדש, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ה
 הלשון: בזו הכלליים, ולהתניות לתנאים יצורף 12.18 סעיף אלה, ממדינות באחת ממוקם

 התקנות החוקים, לכל לציית החובה עליך חלה זה, להסכם בקשר .ושחיתות שוחד מניעת 12.18“
 ולדווח ,2010 משנת האנגלי השוחד חוק היתר, בין כולל, ושחיתות, שוחד למניעת הנוהגים והקודים

 מצד שהתקבלו כלשהי, אחרת הטבה או הולם, לא כספי ליתרון דרישה או בקשה כל על UPS-ל מיד
 ”זה. הסכם של לביצוע בקשר כאמור שלישי

 באחת ממוקם הרשום משרדך אם או באינדונזיה, התיכון, המזרח ממדינות אחת של תושב אתה אם .ו
 הבא: בסעיף ויוחלף בשלמותו, יימחק הכלליים וההתניות בתנאים 12.13 סעיף אלה, ממדינות

 הצדדים בין המלאה וההסכמה ההבנה את מהווה זה הסכם .ההסכם תיקון השלם; ההסכם 12.13“
 לאמור בקשר והסכמות הבנות נוכחיים, או קודמים מצגים (1) כל על גובר והוא זה הסכם למהות בקשר
 משולבות כולן כאשר ך,לבינ UPS בין UPS הטכנולוגיה אודות ההסכם של קודמת גרסה כל (2) וכן בזה,
 גרסה תקבלו בה בעת הנוכחי UPS טכנולוגיית הסכם תוכנות. על יחול לא זה שילוב זה. הסכם לתוך

 UPS בין תאגידי טכנולוגי הסכם כל עת. בכל זו תוכנה בגרסת שימושך את יגדיר התוכנה של מסוימת
 הטכנולוגיה בעניין הסכם כל זה. סכםה על יגבר זה, הסכם מועד אחרי או לפני נחתם אם בין הלקוח, לבין
 זה. הסכם על יגבר AUTA09072020 מגרסה יותר חדשה בגרסה המחזיק לבינך, UPS בין UPS של

 קודם הסכם של הפרה מכל כתוצאה כנגדך UPS זכויות את תצמצם לא קודם הסכם כל של ההחלפה
  ההסכם. של תיקון או שינוי הווהמ אינו אלקטרוניות חתימות עם כתוב מסמך זה. הסכם מועד לפני כזה
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 ראשונה תוספת

 ריקו ובפוארטו ב”בארה מחלוקות יישוב

  במחלוקות מחייבת בוררות
 לתביעות משפט בית )כגון מוגבלת שיפוטם שסמכות המדינה של משפט בבתי הנדונות במחלוקות שמדובר ככל למעט

 סמכות על החלות 30,000$-מ פחות של כספיות מגבלות עם דומים משפט ובתי אזרחי דין בית השלום, משפט בית קטנות,
 היושר, דיני מכוח או החוק מכוח אם בין טענה, או מחלוקת שכל לכך מסכימים UPS-ו אתה אזרחיות(, במחלוקות שיפוטם
 של צבירותה לתאריך קשר ללא ריקו, בפוארטו או ב”בארה בחלקה או במלואה העולה בו, קשורה או זה מהסכם העולה
 מסכימים UPS-ו אתה קולקטיבית(. או ייצוגית )ולא מחייבת פרטנית בוררות ידי על במלואה תיושב כאמור, קתמחלו

 בין כוללת, אלה מחלוקות התעוררות לתאריך קשר ללא בבוררות מחלוקות ליישב לעיל האמורה שהמחויבות במפורש
 קשורות או זה, הסכם של קודמת גרסה פתבתקו שסופקו שירותים מתוך העולות ומחלוקות קיימות מחלוקות היתר,

 אלה. לשירותים

 הידועה ומחייבת, סופית החלטה מתן לשם מושבעים, חבר או שופט בפני במקום ניטרלי, בורר בפני מחלוקת העלאת היא בוררות
 המשפט. בתי ידי-על מוגבלת לביקורת כפופה והיא המשפט, בית של לזה ביחס מוגבל גילוי תהליך מספקת בוררות ’.פסיקה’כ

 שבית והסעדים הנזקים אותם את רק לפסוק יכול הבורר עדים. באמצעות או בכתב לבורר, ראיות להציג להזדמנות זוכה צד כל
 היחסית מערכת כי כך על מסכימים UPS-ו אתה זה. שבהסכם וההתניות התנאים את לכבד ועליו החוק, לפי לפסוק יכול המשפט
 זה. להסכם הכפופה חוזית יחסים מערכת היא ביניהם המתקיימת היחידה

 מוסדית בוררות
 בודד צרכן שאתה בתנאי או, המסחרית הבוררות לכללי בהתאם ’(AAA)‘ האמריקני הבוררים ארגון ידי-על תיערך הבוררות
 ההחלטה בעקבות הדין ופסק ’(,AAA כללי)‘ הצרכנית הבוררות כללי עסקי(, )ולא אישי לשימוש UPS בשירותי ומשתמש

 בכתובת זמינים הבוררות, את ליזום כיצד הוראות לרבות ,AAA-ה כללי שיפוט. סמכות בעל משפט בית בכל להינתן עשוי
https://www.adr.org. יוזם אתה אם היושר. דיני בסיס על ולא הרלוונטי, החוק בסיס על התיק ענייני בכל יחליט הבורר 

 ,Corporation Service Company חברת ,UPS של הרשום לסוכנה המשפטיים המסמכים את למסור עליך הבוררות,
 שלך. המקומי המדינה מזכיר של האינטרנט באתר גם מידע למצוא ניתן מדינה. בכל הפעילה

 או משולבים או מאוחדים ם,המוניי ייצוגיים, בוררות הליכי או פעולות פרטני; בסיס על תתקיים זה הסכם לפי הנערכת בוררות כל
 והן אתה הן מושבעים. חבר בפני משפט לניהול הזכות על מוותרים UPS והן אתה הן מותרים. אינם ’פרטי כללי תובע‘ הליכי
UPS משולבת. או מאוחדת המונית, ייצוגית, בוררות או בפעולה להשתתף היכולת על מוותרים אף 

 ותהבורר הבוררים/עלויות הבוררות/מספר מקום
 ממך הנדרשים מנהלה או מסמכים הגשת דמי כל יחיד. בורר ידי-על ותוחלט מתגורר, אתה שבו במחוז תתקיים בוררות כל
 משפט בבית דומה בפעולה להתחיל כדי שיידרש הסכום על יעלה לא זה שסכום ככל ידיך-על ישולמו AAA-ה כללי י”ע

 הסכום של היחסי החלק את תשלם UPS קנטרניות, שאינן התלונות כל עבור אחר. במקרה שיפוט סמכות בעל שיהיה
-ה כללי עם אחד בקנה שיעלה באופן העקביים הבוררות ודמי המנהלה עלויות את יטיל הבורר זה. סכום על שיעלה כאמור
AAA. םזמיני יהיו כאלה פסיקה או שחיוב ככל רק בפסיקה יוענקו או יוטלו ד”עו והוצאות טרחה שכר של סבירות עלויות 
 הרלוונטי. בחוק

 הבוררות, הוראות של האכיפה וליכולת ליישום להיקף, הקשורים נושאים למעט הבורר, להחלטת כפופים יהיו העניינים כל
 של והאכיפה הפרשנות על יחול (Act Arbitration Federal) הפדרלי הבוררות חוק המשפט. בית להחלטת נתונים שיהיו

 זה. הסכם סיום לאחר בתוקף להיות ימשיך ותבבורר להכרעה זה הסכם זו. הוראה

 נתיקות
 הדבר אז כי סיבה, מכל בטל או תקף-בלתי נחשב זו בוררות מהוראת כלשהו חלק אם ,AAA לכללי המנוגד דבר כל אף על
 שייחשבו הוראות כל לתקן הסמכות תהא ולבורר זו, בוררות הוראת חלקי יתר של האכיפה יכולת על או תוקפה על ישפיע לא

 לאכיפה. וניתנות לתקפות להפכן כדי תוקף, חסרות או לבטלות

 שולחנית בוררות
 את ימסרו הצדדים (,15,000.00)$ ב”ארה דולר אלף עשר מחמישה הנמוכים לסכומים הנוגעות המחלוקות כל עבור

 יקבע, הבורר אם עטלמ שימוע, יתקיים לא בלבד; אלה מסמכים בסיס על יפסוק והבורר בכתב, לבורר וראיותיהם טיעוניהם
 הבוררות כלליל הכפופה מחלוקת עבור הצדדים. בנוכחות שימוע לקיים הכרח קיים כי הצדדים, אחד ולבקשת דעתו לשיקול

 ב”ארה דולר אלף לחמישים (15,000.00)$ ב”ארה דולר אלף עשרה חמש שבין לפסיקה והנוגעות ,AAA של הצרכנית
 שכל לכך תסכים שאתה לכך בכפוף ,AAA לחוקי בהתאם המסמכים הגשת דמי את תשלם UPS כולל, (,50,000.00)$
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 אף על שימוע. שיתקיים מבלי בלבד, אלה מסמכים בסיס על יפסוק ושהבורר בכתב, לבורר וראיותיו טיעוניו את ימסור צד
 עת. בכל שולחנית בוררות לקיים להסכים רשאים הצדדים זו, בהוראה באמור האמור

 קטנות עותלתבי משפט לבית גישה
 משפט בית כגון מוגבלת, שלו השיפוט שסמכות המדינה של משפט בבית פסיקה לבקש הזכות תישמר הצדדים לכל

-מ פחות של כספי סכוםל מוגבלת שיפוטם שסמכות דומים משפט ובתי השלום, משפט בית קטנות, לתביעות
 כאמור. משפט בית של השיפוט סמכות שבמסגרת פרטניות מחלוקות עבור אזרחיות, מחלוקות ביישוב 30,000$

 אישורים
 כדלהלן: זכותו, על מוותר צד שכל לכך ומסכימים מכירים UPS-ו אתה

 ם;קשורי שלישיים צדדים נגד או UPS נגד נגדך, הנטענות מחלוקות כל ליישב כדי מושבעים חבר בפני משפט לקיים )א(
 מחלוקת כל יישב לעיל, שהוגדר כפי מוגבלת השיפוטית שסמכותו המדינה של משפט בית זולת משפט, שבית )ב(

 קשורים; שלישיים צדדים נגד או UPS נגד נגדך, הנטענת
 ערעורים עבור למעט סופית, פסיקה או ביניים פסיקת אם בין בורר, של פסיקה או החלטה כל יבחן משפט שבית )ג(

 ;וכן הפדרלי הבוררות חוק של 10 בסעיף במפורש המצוינת (VACATUR) בטלות לצורך אלו עילות בסיס על
 בוררות או פעולה בכל בקבוצה חבר בתור להצטרף אחר, מייצג תפקיד בכל או ’,פרטי כללי תובע’-כ כנציג, לשמש )ד(

 קשורים. יםשלישי צדדים ו/או UPS נגד נגדך, שתוגש משולבת או מאוחדת המונית, ייצוגית,
 

 פסיקה
 סעד למתן ההכרחית במידה ורק סעד לקבלת העותר הפרטני הצד לטובת הוגן סעד או כספי סכום לפסוק רשאי הבורר

 המקרה אותו על רק יחולו אותה המאשר שיפוט וכל בוררות פסיקת לכך, בדומה צד. אותו של הפרטנית בטענה המבוססת
 וההוצאות הזמן את לצמצם כדי עצמה. הפסיקה אכיפת לטובת למעט ר,אח מקרה בכל לשמש תוכל לא היא הספציפי;
 לסיבות קצר הסבר יבקש הצדדים אחד אם למעט לפסיקתו, הסיבות בדבר הצהרה יספק לא הבורר בבוררות, הכרוכים

 רשאי יהיה ולא אחד, מאדם יותר של טענות לאחד רשאי יהיה לא הבורר אחרת, תסכימו UPS והן אתה הן אם למעט אלה.
 פרטי. כללי תובע הליך או ייצוגי הליך כל אחרת דרך בכל לנהל

 הבוררות חיסיון
 שהוחלפו המסמכים כל הבוררות, הליך הבוררות, שהגשת לכך מסכימים ואתה AAA, UPS בחוקי האמור את לסתור מבלי

 יישמרו הבוררות, ופסיקת ,הבוררות לצורך שהוכנו כלשהם אחרים מסמכים או תקצירים הבוררות, הליך במהלך הופקו או
 זכויות או הבוררות פסיקת זו, בוררות הוראת לאכוף כדי שנדרש ככל למעט אחר, צד כל בפני ייחשפו ולא מלא בחיסיון כולם

 בוררות ממקרי נתונים לדווח AAA-מה תמנע לא זו חיסיון הוראת משפט. בית בצו או בחוק כנדרש או הצדדים, של אחרות
 המדינה. בחוק כנדרש מסוימים, צרכנית
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 הסופי המשתמש זכויות
 (EUR: 32023801 )גרסת

 זה מסמך האזכור. דרך על ממנו לחלק ונחשבות UPS טכנולוגיית מהסכם חלק הן האלה הקצה משתמש זכויות
 והמגבלות המוענקות הזכויות <.https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/UTA.pdf> בכתובת זמין

 ליךע חלות והמגבלות הזכויות לכך, בהתאם שצוינה. UPS טכנולוגיית על חלות הסופי המשתמש זכויות במסגרת המוצבות
 הגישה או השימוש לפני אליה. ניגש או ומגבלות, זכויות אותן חלות שעליה UPS של בטכנולוגיה משתמש אתה אם רק

 השימוש על החלות והמגבלות הזכויות בנוסח עיין אנא הסופי, המשתמש זכויות במסמך המצוינות UPS טכנולוגיית לכל
 הכללי והשימוש המידע יניותמד מסמכי בנוסף, אליהן. הגישה ועל UPS בטכנולוגיית

<https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdf> הגישה על או השימוש על לחול עשויים 
 במסמך הוגדרו לא אך רישיות באותיות המצוינים מונחים הסופי. המשתמש בזכויות משולבים והם ,UPS לטכנולוגיית

 זה. הסכם של הכלליים וההתניות התנאים בסעיף המפורטות המשמעויות בעלי יהיו זה, הסופי המשתמש זכויות

 ללא הם UPS של לטכנולוגיה שלך והגישה השימוש אלה, קצה משתמש בזכויות במפורש צוין הדבר אם למעט
 דרך הזמינים משלוחים שירותי )לדוגמה, תשלום מבוססי UPS לשירותי גישה לספק עשויה UPS טכנולוגיית כספית. עלות

 שאליהם UPS בשירותי שלך השימוש כי מאשר אתה .UPSI עם אחרים הסכמים ידי על הנשלטים (UPS טכנולוגיית כל
 עם התקשרת שבהם םלהסכמי כפוף תשלום, תמורת אם ובין בחינם ניתנים אם בין ,UPS טכנולוגיית דרך ניגש אתה

UPSI בשירותי הקשורים UPS ,לתנאי לדוגמה, לרבות, כאמור UPS הובלה/שירות. על החלים 

 .UPS טכנולוגיות כל על חלים הבאים הדברים .UPS טכנולוגיות כל .1

  .בטא טכנולוגיית 1.1

 בטכנולוגיית שיפורים ניסיון, לתקופת לרשותך, להעמיד תוכל UPS מסוימים, במקרים .זמינות (א)
UPS מהווה בטא טכנולוגיית אם ’(.בטא טכנולוגיית‘ ביחד, )להלן, כלל בדרך זמינים שאינם נוספת, חדשה טכנולוגיה או 
 החלים זה הסכם של והסעיפים בהתאמה UPS של הבסיס מטכנולוגיית חלק תיחשב היא קיימת, UPS בטכנולוגיית שיפור

 תספק UPS נוספת, חדשה לטכנולוגיה מיועדת הבטא טכנולוגיית אם הבטא. גייתטכנולו על יחולו זו UPS טכנולוגיית על
 וההתניות בתנאים הנכלל לכך המנוגד דבר כל אף על הבטא. בטכנולוגיית שלך השימוש על החלים התנאים על הודעה

 אחרים תנאים יןב סתירה של מקרה בכל בטא. בטכנולוגיית לשימושך הקשורה כלפיך חבות בכל תישא לא UPS הכלליים,
 הדרושה במידה יגבר הקצה משתמש זכויות של זה 1.1 סעיף הקצה, משתמש זכויות בנושא זה 1.1 סעיף לבין זה, להסכם
 הבטא. לטכנולוגיית ביחס האמורה הסתירה ליישוב

 היכולות ההערכה, הסקירה, הביצועים, האבטחה, הפעולה, התכונות, הקיום, סודיות. (ב)
 אחרים ונתונים מידע וכל הבטא; בטכנולוגיה הקשורות שלך וההצעות השאלות ההערות, הבטא; תטכנולוגיי של והתכנים

 .UPS של מסחריים סודות או סודי מידע הם הבטא בטכנולוגיית מגולמים או הקשורים

 את למדוד UPS-ל המאפשרת תפקודיות לכלול עשויה בטא טכנולוגיית שלך. במידע שימוש (ג)
 מהמחשב לאסוף רשאית UPS אלקטרונית. בצורה זה שימוש אודות על UPS-ל ולדווח להש השונות בתכונות שימושך

 UPS ’(.בטא טכנולוגיית ח”דו)‘ בטא בטכנולוגיית שימוש תוך שלך הפעילות יומן ואת שלך המערכת תצורת נתוני את שלך,
 טכנולוגיית של התפקודיות את פרולש בעיות ופתרון לאיתור בניתוח לסייע כדי הבטא טכנולוגיית ח”בדו להשתמש רשאית
 ליצור להמיר, להציג, ברבים, להציג לחשוף, להשתמש, להעתיק, חופשיה תהיה UPS-ש ומאשר מסכים אתה הבטא.
 הנתונים המידע, ההערות, כל את עליך, המוטלת סוג משום חובה או הגבלה ללא לאחרים ולהפיץ נגזרות עבודות

 שאינן מוצר תוכניות או כספיות תוכניות פיננסיים, נתונים כולל לא )אך משוב ופרטי בטא טכנולוגיית דיווחי כולל וההמלצות,
 בכל להשתמש חופשיה תהיה UPS בנוסף, בטא. לטכנולוגיית בקשר UPS-ל ידיך על שיימסרו לציבור(, זמינות או ידועות
 מצדך. היכלש וחובה הגבלה ללא אלה בפרטים הכלולים שיטות או טכני ידע קונצפט, רעיון,

 וההתניות התנאים מסמך של 8.2 בסעיף שנקבע לכך מנוגד דבר כל אף על ושגיאות. פגמים (ד)
 )על מתחייבת או מצהירה אינה UPS-ו ושגיאות פגמים לכלול עלולה בטא טכנולוגיית )א( כי ומסכים מאשר אתה הכלליים,

 או רציפים יהיו הפעלתה או בה שהשימוש או בדרישותיך, תעמוד בטא שטכנולוגיית לכך אחר( באופן או חוק תקנה, פי
 בטא טכנולוגיית את להפיץ חובה שום UPS על חלה ולא מסחרי באופן נמכרת אינה בטא שטכנולוגיית )ב( שגיאות, נטולי

 אחרים שירותים או תמיכה תחזוקה, שירותי כל לספק תידרש לא UPS )ג( וכן בעתיד, עת בשום רישיון למתן או למכירה
 בטא. כנולוגייתלט בקשר

 טכנולוגיית את תקבל שבו במועד תחל בטא טכנולוגיית עבור הניסיון תקופת ניסיון. תקופת (ה)
 כל ואת הניסיון תקופת את לבטל/לסיים תוכל UPS הבלעדי. דעתה שיקול לפי UPS תקבע שאותו למועד ועד הבטא

 השימוש את להפסיק מסכים אתה הודעה. לך שתימסר לאחר לנוחיותה, זמן בכל הבטא בטכנולוגיית לך שהוענקו הזכויות
 טכנולוגיית .UPS ידי על הניסוי תקופת של הביטול/סיום מועד או הניסוי תקופת סוף מבין המוקדם במועד בטא בטכנולוגיית

  שנמסרו. המשלוחים עם יחד ורק אך לשימוש נועדה הבטא

https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/IGUP.pdf
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 זה מונח כהגדרת ’,מסחריים פריטים’ל נחשבת UPS טכנולוגיית .ב”ארה ממשלת של קצה משתמשי 1.2
 ’מסחריות מחשב תוכנות של תיעוד’ו ’מסחריות מחשב תוכנות‘ וכוללת ,2.101 סעיף C.F.R 48 הפדרלית הרכש נתבתק
 סעיף C.F.R 48.-וב 12.212 סעיף C.F.R. 48-ב משמשים כאלה שמונחים מכיוון כלשהם(, נלווים טכניים נתונים )כולל

 אליה יש ב”ארה ממשלת של הקצה שמשתמש או וצרכמ מסופקת UPS טכנולוגיית האם לשאלה קשר ללא ,3-227.7202
 וכל UPS טכנולוגיית של ההעברה או החשיפה השינוי, השחרור, ההפצה, השכפול, השימוש, לשירות. בצמידות גישה
 C.F.R 48. ,12.212 סעיף C.F.R. 48 ,12.211 סעיף C.F.R. 48-ל בהתאם מוגבלים ממנה, נגזר או אליה הקשור מידע
 הרכש תקנות כל על חל לעיל האמור העניין. לפי ,4-227.7202 עד 1-227.7202 סעיף C.F.R 48. וכן 2-227.7102 סעיף

 הוראה או סוכנות של אחר משלים סעיף כל על או ’(DFARS)‘ להגנה FAR עבור משלים סעיף על ’(,FAR)‘ הפדרליות
 טכנולוגיית את ירכשו ב”ארה ממשלת של ההקצ משתמשי טכניים. בנתונים או מחשב בתוכנות ממשלתיות בזכויות העוסק
UPS תחת מובאות שאינן לזכויות זקוק ב”ארה ממשלת של הקצה משתמש אם זה. בהסכם המפורטות הזכויות עם רק 

 זכויות להעברת כלשהם מקובלים תנאים ישנם האם לקבוע כדי UPS עם ולתת לשאת עליו זה, בסעיף המתוארים התנאים
 שיהיו כדי אלה זכויות במפורט המביאה הצדדים שני על המקובלת כתובה תוספת רלוונטי סכםה לכל להוסיף ויש כאלה,

 הדדי להסכם להגיע מצליחים לא והצדדים ב”ארה ממשלת של הקצה משתמש של בצרכיו עומד לא זה הסכם אם בתוקף.
 ולהחזיר UPS לוגייתבטכנו שימוש את להפסיק מסכים ב”ארה ממשלת של הקצה משתמש זה, הסכם עבור התנאים על
 בהם. שהשתמש מבלי ,UPS מטכנולוגיית כחלק שהועבר טכני מידע או תוכנה כל UPS-ל

 ממשקי כל על חל להלן המצוין .API Kit Developer UPS ממשקי כל  .2
API Kit Developer UPS.  

 האבטחה מרכיבי ואת API Kit Developer UPS ממשק עבור API של טכני תיעוד מקבל אתה אם .זכויות  2.1
 את לשלב API Kit Developer UPS, (2) של כזה ממשק עבור ממשק לפתח (1) : מורשה אתה הנדרשים,

 ביישום ששולב כפי בממשק המוגבלת, מהטריטוריה שונה טריטוריה מתוך להשתמש, (3) וכן יישום, לתוך הממשק
 זה בסעיף המצוין הרישיון הבהירות, למען .מידע וקבלת לבקשת API Kit Developer UPS לממשק לגשת כדי
 לשימושך או ביישום/יישומים להשתמש שלישיים לצדדים )א( לאפשר או היתר לתת הזכות את מעניק אינו

 יישום להפיץ זכויות לקבל כדי שלישי. לצד היישום/יישומים את להפיץ לך )ב( או שלישי, צד לטובת ביישום/יישומים
 הטכני בתיעוד כמתואר UPS עם קשר צור אנא אלה(, צדדים מצד גישה לצורך אירוח )כולל שלישיים צדדים אל

 שלישי, צד מפתרון כחלק API Kit Developer UPS לממשק גישה לך ניתנת אם .API-ה ממשק של הרלוונטי
 למסמך 2 סעיף ויתר יישום, להפיץ או יישום לפתח זכות לך תהיה ולא API-ה ממשק של טכני תיעוד תקבל לא אתה

 צד פתרון באמצעות API Kit Developer UPS ממשק בכל שימושך על חל אינו הזה הסופי המשתמש זכויות
 בטריטוריה שאינה מטריטוריה או ממדינה API Kit Developer UPS ממשק לכל לגשת יכול אתה כאמור. שלישי

 עבור רצויה תוצאה יחזירו לא API Kit Developer UPS שממשקי לכך ומסכים מאשר אתה זאת, עם המוגבלת.
 המדינה את לקבוע מנת על API-ל הרלוונטי הטכני בתיעוד לעיין תוכל המותרת. בטריטוריה טריטוריה או מדינה כל

 המבוקשת. התוצאה את יחזיר API Kit Developer UPS מממשקי אחד כל שעבורה

 UPS חומרי משלבים אלה שבה ידהבמ למעט ביישום/יישומים, וזיקה זכות בכל המחזיק תהא אתה .בעלות 2.2
 בהם. שינויים או ,UPS של נגזרות עבודות או

 )ו/או היישום של עותק או גישה ,UPS בחירת לפי UPS-ל להעניק עליך בכתב, דרישתה עם .ליישומים גישה 2.3
 שבשימו נמצא היישום )אם היישום נמצא שבו באינטרנט מקום כל של האינטרנט כתובת ואת שלו( עדכון כל של

 של הטכני לתיעוד היתר, בין לרבות, זה, הסכם של לתנאיו היישום ציות קביעת לצורך דרכו( זמין או באינטרנט
 כך על להודיע מבלי API Kit Developer UPS לממשק)י( הגישה את להשעות רשאית API. UPS-ה ממשק

 זה. הסכם את מפר כלשהו שיישום סביר באופן מאמינה היא אם

UPS  או UPS.com-ל רישום )לדוגמה, UPS ידי על ושירותים מוצרים לאספקת הקשור כל להוציא .תמיכה 2.4
®Choice My,) שלך. האפליקציה עבור והתמיכה התחזוקה שירותי כל את תספק אתה  

 כאמור, אחרים שילוח שירותי או שילוח, שירותי של אחר ספק לשום הנוגע מידע יציג לא היישום .מידע הצגת 2.5
 היישום מן מונעת אינה זו דרישה המידע. את המציגה יותר או אחת מסגרת כולל הוא אם בין עמוד, בשום
 בין כולל אחר, מידע שום יכלול לא זה עמוד או זה שתפריט בתנאי שילוח, שירותי ספקי של תפריט להציג
 את להציג יבחי אתה היישום, בתוך כאלה. שילוח שירותי ספקי של מסוימות שירות רמות המזהה מידע היתר,

 סוג. משום שינוי או מחיקה שינוי, ללא נתונים שדה בכל הנתונים כל

UPS  לממשק לגישה משנה רישיון תעניק לא ,API Kit Developer UPS בממשקי שימוש בעת .איסורים 2.6
API Kit Developer זהה בדרך בסיסי באופן הפועל יישום תיצור לא מכך, יוצא כפועל שלישי. צד של לשימוש 

 בממשקי תשתמש ולא שלישי צד ידי על לשימוש כאמור יישום תציע ולא ,API Kit Developer UPS לממשק
API ב.”ארה של המדינה מחלקת של הבינלאומי הנשק שינוע לתקנות הכפופים נתונים כל לאחסן או לעבד כדי  

 ,Kit Developer UPS ידי-על המוצגים UPS ממחירי שונים מחירים מפרסם או מציג אתה אם .מחיר פרטי 2.7
 בקרבה בולט באופן מוצג להיות חייב לעת, מעת UPS ידי-על לך שיסופק אחר כיתוב כל או הבא הכיתוב אזי
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 לכלול עשויים והם ,UPS של המחירים את ורק אך בהכרח מייצגים אינם אלה מחירים“ מחירים: לאותם סבירה
 ”]אתה[. ידי על הנגבים טיפול דמי

 בטריטוריה שאינה טריטוריה או מדינה בכל שלך במתקנים יישום לארח (1) רשאי אתה אירוח. מגבלות 2.8
 כן אם אלא ’(,אירוח ספק)‘ UPS חברת של מתחרה שאינו שירות ספק עם בהסכם להתקשר (2) או המוגבלת
 בכל האירוח ספק של במתקן היישום את לארח ,UPS מחברת בכתב אישור יקבל כאמור UPS של מתחרה

  בלבד. האישיים ולצרכיך המוגבלת בטריטוריה שאינה ריטוריהט או מדינה

 )לדוגמה, API Kit Developer UPS בממשקי שלך השימוש על מגבלות ואוכפת קובעת UPS מגבלות. 2.9
 המתועדות אלה למגבלות מסכים אתה הבלעדי. דעתנו שיקול פי על לבצע(, שתוכל הבקשות מספר הגבלת

 ממשק בכל להשתמש ברצונך אם לעוקפן. תנסה ולא API Kit erDevelop UPS ממשקי אחד כל עבור
API Kit Developer UPS של המפורשת הסכמתה את לקבל עליך אלה, למגבלות מעבר UPS וכן( UPS 

 שימוש בגין חיובים ו/או נוספים בתנאים שלך ההסכם קבלת את להתנות את או הבקשה את לדחות רשאית
  זה(.

 בנוסף יחידים. API Kit veloperDe UPS ממשקי עבור תנאים .3
 הספציפי API-ה ממשק על הבאים התנאים יחולו לעיל, 1 סעיף לתנאי

 .UPS Developer Kit של

 .API Validation Address Level Street UPS וממשק ®API Validation Address UPS) ממשק 3.1
 API Validation Address Level Street UPS ממשק או API Validation Address UPS לממשק המוגשת בקשה כל

 ידי על המוצעים השירותים באחד שימוש תוך למשלוח המיועדת חבילה להפקדת בהקשר כתובת אימות לצורך ורק אך תוגש
UPSI. ש אחר כיתוב כל או הבא, שהכיתוב כך היישום/יישומים את תעצב אתה-UPS בולטת בצורה יוצגו לעת, מעת לך תספק 
 UPS הודעה:“ זה: למידע סבירה ובקירבה תקפה לא כתובת אודות על למשתמש הניתן המידע יימצא שבו לוי,ג מסך באותו
 וידוא או בזיהוי תומכת אינה הכתובות אישור תפקודיות הכתובות. אישור תפקודיות ידי על הניתן למידע אחריות כל נוטלת אינה

 תספק UPS-ש אחר כיתוב כל או הבא שהכיתוב כך היישום/יישומים תא לתכנן עליך בנוסף, כתובת. באותה במתגוררים האנשים
 או API Validation Address UPS מממשק המוחזר המידע יימצא שבו גלוי מסך באותו בולטת בצורה יוצגו לעת, מעת לך

 )א( בחירתך(: לפי האפשרויות )אחת כי למשתמש המודיע זה, מידע ובקרבת API Validation Address UPS מממשק
 זאת, עם הדואר. תאי כתובות את תאמת הכתובת אימות פונקציית הודעה:“ כתובת: לכל בקשר )ב( או דואר תא לכתובת בקשר
UPS באמצעות דואר לתא לשלוח הלקוח מצד ניסיונות דואר. לתאי מסירות מבצעת אינה UPS נוספים. לחיובים לגרום עלולים” 

3.2 API Shipping UPS®. ממשק API Shipping UPS פונקציית (1)-ל גישה מספק  UPS
Functionality Materials Hazardous, מסד יכולות (2)-ו ;מסוימים מסוכנים וחומרים סחורות בשילוח המסייעת 

 בפונקציית שימושך .גבולות-חוצי משלוחים לאפשר כדי בו להשתמש שניתן למידע גישה המספקות ,בינלאומיות נתונים
Functionality Materials Hazardous UPS מסד ביכולות ושימושך ,הסופי המשתמש בזכויות 10.1 לסעיף כפוף 

 .הכללי והשימוש המידע מדיניות מסמכי של 3.6 לסעיף כפוף API Shipping UPS באמצעות הבינלאומיות הנתונים

3.3 API Intercept™ Delivery UPS 

Delivery UPS -ל התממשקות הכולל יישום לכל כי תבטיח אתה .מורשים עובדים (א)
API Intercept :להלן( ‘יישום DI)’ לאפליקציית לגשת הזקוקים שלך עובדים רק ייגשו DI משימותיהם מילוי לשם זו 

 אתה ’(.DI מורשי עובדים)‘ שלך האישור תחת שהוגשו שלך המשלוחים עבור מסירה יירוט שירות בקשת לצורך הרגילות,
 לבחון בקשתה קבלת ממועד עסקים ימי עשרה תוך UPS-ל אותה ותספק ,DI מורשי העובדים כל של ברשימה תחזיק
 זו. רשימה

 הגישה לצורך DI מורשה עובד כל עבור וסיסמה משתמש שם הנפקת נדרשת .ושימוש גישה (ב)
 שומיםוהיי העבודה עמדות השרתים, ההתקנים, הפלטפורמות, הרשת, משאבי באמצעות היתר, בין כולל, ,DI ביישום והשימוש

-ה באפליקציית שימוש עבור המונפקים וסיסמה משתמש שם כל על מלאה בקרה להבטיח עליך שלך. ברשת שהותקנו שלך
DI, :מורשה עובד כל (1) כדלקמן DI ישמש לא משתמש שם אף (2) ייחודיים; וסיסמה משתמש שם של הבלעדי הבעלים יהיה 

 שיצא שפוטר, עובד כל עבור מידי באופן תימחקנה או תבוטלנה ההרשאות כל (3) משותף; קבוצתי או גנרי משתמש כשם
 בסיס על ידך על DI מורשה עובד לכל תינתנה DI-ה לאפליקציית גישה עבור ההרשאות (4) אחר; לתפקיד שהועבר או ת”לחל

 לפני יבוטל, כלשהו משתמש ושם היה (5) תפקיד; אותו למילוי הדרוש המינימאלי ההרשאות היקף מתן תוך המבוצע, התפקיד
 להיות המשתמש שם על (6) וכן ;DI המורשה העובד את מחדש ולזהות לאמת יידרש זה משתמש שם של מחדש הפעלתו
 DI-ה לאפליקציית הכניסה הרשאות את תבחן אתה למערכת. להתחבר כושלים ניסיונות מחמישה יותר לא לאחר מנוטרל
 הולמות. להיות ממשיכות שכולן לוודא כדי לחודש אחת לפחות
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 עבור פיזיים אבטחה אמצעי ותשמר תיישם אתה ההסכם, תקופת במהלך זמן בכל אבטחה. (ג)
 נחותות יהיו שלא הגנה ברמות ,DI-ה לאפליקציית גישה לשם שימוש נעשה שבהן העבודה לעמדות המוחשית הגישה
 המסחריים. סודותיך על להגנה העת באותה ליישם נוהג שאתה האבטחה מרמות

 לשמור יש .DI-ה לאפליקציית לגישה הקשורות הפעילויות כל את תתעד אתה ש.השימו תיעוד (ד)
 (1) הבא: המידע את הפחות לכל לכלול התיעוד על אחריה. חודשים 24 ולמשך ההסכם תקופת כל במהלך אלה ביקורת נתוני

 (5) משתמש; שם (4) ;והיעד המקור של IP-ה כתובת (3) ההתחברות; סיום מועד (2) מתועד; אירוע כל של ושעה תאריך
 שבוצע. הפעילות סוג (6) וכן שכשלו; התחברות וניסיונות מוצלחים התחברות ניסיונות אודות על פרטים

 את חיצוניים( ומבקרים הפנים ביקורת צוות )כולל ולמבקריה UPS-ל תעניק אתה ביקורת. (ה)
 בנסיבות זה, )ה(3.3 בסעיף המופיעות במידע הטיפול ולדרישות האבטחה לדרישות שלך הציות מידת את לבקר הזכות

 בממשק)ים( או DI-ה ביישום לרעה שימוש נעשה שלפיה ,UPS של לב ובתום הסבירה אמונתה בעקבות (1) הבאות:
 הקבועות האבטחה לדרישות מצדך ציות-אי או שלה, הממשק)ים( או DI-ה אפליקציית באמצעות הונאה שבוצעה שלה,

 שתקבל למידע הנוגעות 1 בסעיף הקבועות הסודיות הוראות גילוי על מגבלה כל של הפרה בעקבות (2) או זה, 3.3 בסעיף
 הגישה מתבצעת שבהם שלך מתקנים אותם (X) אל גישה תכלולנה אלה ביקורת זכויות .DI-ה יישום באמצעות

 .DI צייתבאפליק ולשימוש לגישה הקשורים ורשומות נתונים (Z) וכן מורשים, עובדים DI; (Y)-ה לאפליקציית

 כל בגין UPS משופי את בלבד, וחשבונך אחריותך על מחבות, ותפטור תשפה אתה שיפוי. (ו)
 Delivery UPS בממשק קבלניך או סוכניך עובדיך, ומצד מצדך לרעה שימוש או שימוש (1) עם בקשר או בגלל נזקים
API Intercept ובמערכות UPS לממשק גישה או שימוש כל (2) וכן API Intercept Delivery UPS ומערכות UPS 
 או ישיר שימוש כל מגבלה, ללא לרבות, האבטחה, גורמי או היישום בממשקים, שימוש י”ע לגישה שזוכה אדם כל מצד

 לאו. אם ובין מטעמך הורשו אם בין גישה, או עקיף

3.4 Locations Point Access UPS for API Locator UPS®. 

 Locator UPS בשירות להשתמש רשאי שאתה מסכים אתה השימוש. על נוספות הגבלות (א)
Locations Point Access UPS for In-Plug שהועברו משלוחים על מידע לקבלת מלקוח בבקשה לתמוך כדי רק 

 Locator UPS יישום שהחזיר המיקום אודות במידע להשתמש לך אסור כאמור. לבקשה בתגובה או שילוח לצורך
Locations Point Access UPS for API אודות על מידע כל להשמיד עליך כאמור. מלקוח בקשה מילוי לשם למעט 

 תקשורת שיח כל סיום לאחר Locations Point Access UPS for API Locator UPS יישום שהחזיר המיקום
Locator UPS  for API יישום שיחזיר מיקום אודות על במידע להשתמש לא מסכים אתה שלך. הלקוח עם מרחוק

Locations Point Access UPS, זה, )א(3.4 בסעיף במפורש שהוגדרה הדרך מלבד דרך בשום בחלקו, או במלואו 
 .UPS מחברת ובכתב המפורשת הסכמתה את לכך לקבל מבלי

 להשתמש לך מתיר אינו ההסכם זה, בהסכם הנאמר את לסתור מבלי .מסחרי סימן זכויות ללא (ב)
 ברישיון ניתנים או UPS בבעלות שנמצאים ומתקנים סמלים שמות, מלים, מסחר, סימני בכל UPS של גישה נקודת ביישומי

 intPo Access UPS של מסחריים בסימנים להשתמש מעוניין אתה אם .Point Access UPS תאפליקציי בכל ידה על
 במרכז UPS Access Point מותג עבור הבקשה טופס את למלא עליך כאמור, Point Access UPS יישום של בהקשר
 דעתה שיקול סמך על המוענק המסחרי, לסימן רישיון UPS-מ ולקבל ,/https://brand.ups.com בכתובת: ,UPS של המותג

 .SUP של הבלעדי

3.5  Service Manifest Electronic UPS®וService Manifest Host UPS-. 

 לממשק PLD להעלות לך שמותר לכך מסכים אתה לרשת. להעלאה דרישות (א)
Service Manifest Electronic UPS או Service Manifest Host UPS כל את תחילה תאמת (1) אם ורק אך 

 )אם והמיקוד המדינה העיר, פרטי את המאמתת הכתובות אימות ופונקציית API Rating UPS ממשק עם PLD-ה
 ידי על ואושרו נבדקו ליישום בקשר המשמש ממשק וכל שהיישום המציין UPS מאת בכתב אישור קיבלת (2) רלוונטי(,

UPS, לממשק גישה קיבלת (3) או Service Manifest Electronic UPS או Manifest Host UPS Service 
 שימוש בהם נעשה או דרך בכל שונו הממשקים או היישום אם מתבטל אינו כזה אישור שלישי. צד פתרון באמצעות

 הממשקים. או היישום של הביצועים על המשפיעה תוכנה לכל בקשר

 לזמן מרחוק לגישה ניתנים השלישי, הצד פתרון או שהיישום בכך מכיר אתה .מידע חילופי (ב)
 UPS של ניתוב קודי ,UPS תעריפי ,UPS לשירותי הקשורים ושינויים עדכונים לספק כדי קור אך UPS ידי על מוגבל

 השלישי. הצד בפתרון או ביישום הכלולים ,UPS חומרי ו/או

 שלו המשלוח שתעודת יוצא משלוח כל של PLD-ה את UPS-ל לשדר עליך .PLD העלאת (ג)
 איסוף לפני Service Manifest Host UPS ןוכ Service Manifest Electronic UPS ממשק באמצעות נוצרה
  .UPS נהג ידי על החבילות אותן

https://brand.ups.com/
https://brand.ups.com/
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3.6 API Validation Account UPS®. ממשק דרך חשבונות מספרי לאמת שתנסה ומאשר מסכים אתה 
API Validation Account UPS חשבון של אימות לביצוע רשות קיבלת שבהם במקרים רק UPS הקצתה שלו האדם מן 

UPS ןחשבו את UPS .משופי את מחבות ותפטור תשפה הבלעדי, חשבונך ועל אחריותך על אתה, כאמור UPS כל בגין 
 זה. 3.6 סעיף של מצדך להפרה קשור או הנובע UPS למשופי שנגרם נזק

 .API Enrollment ®Choice My UPS-ו API Eligibility ®Choice My UPS ממשקי 3.7

 ורק אך Choice My UPS® שירותל מוקדם וםריש עבור מידע UPS-ל תעביר אתה .הגבלות (א)
 המידע כאשר ,API Eligibility ®Choice My UPS וממשק API Enrollment ®Choice My UPS ממשק באמצעות

 היישום, ידי על מראש שאוכלס או ’(,Choice My-ל הנרשם)‘ לבצע יש המקדים רישומו שאת האדם ידי על ישירות הוזן
 מראש רישום עבור מידע UPS-ל להעביר לך אסור ספק, הסר למען .Choice My-ל הנרשם ידי על אושר מקרה ובכל

 אך UPS ידי על שסופק במידע להשתמש לך מותר שיחות. מוקד דרך נאסף המידע כאשר Choice My UPS® שירותל
 API Eligibility ®Choice My UPS ‘(Choice My -ו API Enrollment ®Choice My UPS ממשק באמצעות ורק

Information Enrollment)’ ל הנרשם של לרישומו בהקשר-Choice My לשירות ®Choice My UPS בנרשם הקשורים 
  זה. בהסכם במפורש שהותר כפי כאמור, Choice My-ל

 וההגשה הזמני השימור לנהלי ציות של המוגבלת המטרה לשם למעט שהוחזר. מידע אחסון (ב)
 זמניים עותק)ים( למעט ,Enrollment Choice My ממשק מתוך מידע כל אחסןל איסור עליך חל להלן, המתוארים

 ספציפית לבקשה שקשורים היישום, באמצעות Choice My-ל הנרשם ועם UPS מערכות עם מידע להחלפת הדרושים
 ידמ הזמניים העותקים כל את לצמיתות להשמיד יש .Choice My-ל נרשם ידי על שהוגשה היישום, עם לאינטראקציה

 העותק. נוצר שעבורו Choice My-ל הנרשם ידי על המידע החלפת בקשת מילוי עם

 לפיתוח. והנחיות Choice My-ל הנרשם הסכמת (ג)

 לשירות להירשם מפורש באופן לבקש Choice My-ל לנרשם שיאפשר אמצעי Choice My-ל לנרשם תציג אתה .מצג
®Choice My UPS היישום באמצעות ‘(ל לנרשם הסכמה הודעת-Choice My.)’ תיבת לכלול היישום עם הממשק על 

 הסימנים את לכלול יכולה Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת .Choice My-ל לנרשם ההסכמה מהודעת כחלק סימון
 בהתאם יוצגו Partner edTrust-ל הרישום של אלה רשומים שסימנים לכך בכפוף ,Choice My-ל הרישום של הרשומים

 כן!“ הבא: לנוסח במהותו הדומה באופן תנוסח Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת זה. בהסכם הקבועים לתנאים
 אני אלקטרוני. בדואר חבילות למשלוח בנוגע התראות לקבל שאוכל כדי Choice My UPS® לשירות מראש אותי רשום
 הודעת ולשלוח Choice My UPS® לשירות מראש אותי לרשום כדי ידך[ על] שייאסף במידע שימוש תעשה UPS כי מבין
 נוספות. מאפשרויות ליהנות כדי מלא באופן להירשם אוכל שבו לאופן באשר לרבות נוסף, מידע עם שסיפקתי לכתובת ל”דוא
 Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת לפני .”ups.comwww. בכתובת UPS של הפרטיות בהודעת עיין אנא שאלה, בכל

 מראש. תסומן שלא סימון תיבת תופיע

 ביישום לבחון תוכל UPS שבו ובדיקות פיתוח לאתר קישור UPS-ל תעביר אתה ביישום, המסחרי השימוש לפני .סקירה
 כל לדחות הזכות את לעצמה שומרת UPS אותה. ולאשר ידך על המוצעת Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת את

 שתציע, Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת את תדחה UPS אם תציע. שאתה Choice My-ל לנרשם הסכמה הודעת
 UPS-ו אתה שניהם. על מוסכמת שתהיה Choice My-ל לנרשם הסכמה הודעת לנסח כדי פעולה בשיתוף יעבדו הצדדים

 עותק UPS-ל תספק אתה בנוסף, בממשק. Choice My-ל לנרשם ההסכמה הודעת למיקום בנוגע הדדית להסכמה עותגי
 ביישום, Choice My UPS® לשירות ההרשמה בתהליך המוצג מסך כל עבור (GUI) הגרפי המשתמש ממשק של שלם
 אותו. לקבל תבקש UPS שבו מהמועד ימים (3) שלושה בתוך

 וגרסת השעה התאריך, ,Choice My-ל הנרשם של משפחתו ושם שמו כולל נתונים, ותשמור תעדת אתה .הצהרה רשומת
 ’(Choice My-ל הנרשם הצהרת תיעוד‘ יחדיו להלן יכונו Choice My-ל הנרשם של אלה )נתונים הממשק של העיצוב

 תעביר ,UPS ולבקשת ,Choice My UPS® לשירות להירשם Choice My-ל נרשם כל של המפורשת לבקשתו כהוכחה
 )להלן: קבצים העברת בפרוטוקול Choice My-ל הנרשם הצהרת תיעוד כל את CSV ובפורמט אלקטרוני באופן אליה

‘FTP)’ ל להרשמה ההסכמה רשומות המצאת לאחר כאמור. הבקשה ממועד ימים (3) שלושה תוך מאובטח- Trusted
Choice My Partner אל UPS ל להרשמה ההסכמה של אלה רשומות תמחק אתה יל,לע בסעיף לאמור בהתאם-
Choice My Partner Trusted. 

 על משמורת נאמן לרשותה תעמיד אתה ,UPS של לבקשתה רשומות. על משמורת נאמן (ד)
 Choice My UPS®לשירות להירשם Choice My-ל נרשם של הסכמתו בדבר ‚UPS של חשבונה על יעיד, אשר הרשומות

 הזמין. המידע בכל שימוש תוך

 בלבד, ואחריותך חשבונך על ,UPS של המשופים את מחבות ותפטור תשפה אתה שיפוי. (ה)
 נרשם של הסכמתו להוכחת מספיקות ראיות לספק יכולתך חוסר (i) עקב UPS של למשופים שייגרם נזק כל בגין

 Choice My UPS® באמצעות UPS-ל תספקש שגוי מידע (ii) או Choice My UPS® לשירות לרישום Choice My-ל
API Enrollment ו-API Eligibility ®Choice My UPS. 

http://www.ups.com/


 

6 

 האינטרנט. דרך מתבצעת אליהן שהגישה UPS טכנולוגיות כל .4
 באתרי הזמינות UPS טכנולוגיות כל על חלים הבאים התנאים

 .UPS של האינטרנט

 או ממדינה האינטרנט דרך מתבצעת אליהן שהגישה UPS טכנולוגיות לכל לגשת רשאי אתה .נגישות תכונות  4.1
 UPS שטכנולוגיית לכך ומסכים מאשר אתה זאת, עם המוגבלת. בטריטוריה נמצאים שאינם מטריטוריה

 בטריטוריה טריטוריה או מדינה כל עבור רצויה תוצאה תחזיר לא האינטרנט דרך מתבצעת אליה שהגישה
 המותרת.

 עבור יחידה התחברות אפשרות מציעה UPS חברת .שלישי צד של םמקווני ושירותים יחידה התחברות  4.2
 החברתיות מהפלטפורמות אחת עבור שלך האימות באמצעי להשתמש תבחר אם .UPS.com מערכת

 UPS חברת ’(,פלטפורמה‘ להלן: מהן, אחת )כל UPS.com למערכת ההתחברות בעמוד המזוהות הזמינות
 כלשהם אחרים ופרטים שלך, ל”הדוא כתובת שמך, כגון אודותיך על הבסיסי המידע את מהפלטפורמה תקבל

 יוצר אתה בפלטפורמות, משתמש אתה כאשר בעתיד. או כעת UPS עם לחלוק לפלטפורמה שתתיר
 בהן. שליטה כל לה ואין פלטפורמות על ממליצה אינה UPS חברת .UPS עם לא שלישי, צד עם אינטראקציה

 שלך הפרטיות ולהגדרות לפלטפורמה הספציפית הפרטיות מדיניותל כפוף פלטפורמה עם שתחלוק המידע
 אתר לכל או לפלטפורמות הנוגע בכל במפורש, או במרומז אחראית, או מציגה אינה UPS חברת בפלטפורמה.

 שלמותו, או אמינותו ידם, על שנמסר המידע לדיוק באשר )כולל שלישי צד של אחרים אפליקציה או אינטרנט
 מהפלטפורמות, אחת לכל כולל אחרים, אינטרנט לאתרי להתחבר תחליט אם שלהם(. יותהפרט לנוהגי או

 כתוצאה נזק או הפסד כל בגין ואופן פנים בשום אחראית תהיה לא UPS חברת בלבד. אחריותך על זאת תעשה
 של השירות אם שלישי. צד של אפליקציה או אינטרנט אתר בכל או בפלטפורמה שתעשה מהשימוש

 שלך החשבון את למחוק תבחר אם שהיא, סיבה מכל קבוע באופן או שמנית ןזמי יהיה לא ההפלטפורמ
 הנמצא UPS-ב שלך הפרופיל מתוך הפלטפורמה עבור שלך האימות אמצעי את תשבית אם או בפלטפורמה,

 באמצעי שימוש תוך ups.com במערכת הנמצא UPS-ב שלך פיללפרו להתחבר תוכל לא ,ups.com במערכת
 במערכת הנמצא שלך UPS בפרופיל להשתמש ולהמשיך להתחבר מנת על הפלטפורמה. של והאימות ויהזיה

UPS.com, לפרופיל שלך ההתחברות באמצעות להתחבר עליך יהיה UPS. 

 דרך הזמינות פרטניות UPS טכנולוגיות עבור שימוש תנאי .5
 על הבאים התנאים יחולו לעיל, 3 סעיף לתנאי בנוסף האינטרנט.

 מתבצעת שאליהן האינטרנט דרך הזמינות הספציפיות UPS וגיותטכנול
  .UPS של האינטרנט באתרי גישה

5.1 Shipping UPS.com™. ממשק API Shipping UPS לפונקציית גישה מספק Hazardous UPS 
Functionality Materials, בפונקציית שימושך מסוימים. מסוכנים וחומרים סחורות של משלוח המאפשרת 
Functionality Materials Hazardous UPS הסופי. המשתמש בזכויות 10.1 לסעיף כפוף 

5.2 Shipment a Void UPS.com™. באמצעות משלוח לבטל שתוכל לכך מסכים אתה UPS.com  a Void
Shipment חשבון תחת הוא המשלוח (1) אם ורק אך UPS מערכת לחשבון הקשור UPS.com ,לא אך שלך 

 קיבלה לא אך המשלוח עבור תקפים PLD פרטי קיבלה UPS (2) אשראי; לכרטיס מישריןב המחויב חשבון
-שה לאחר שעות (24) וארבע מעשרים יותר נשלחה המשלוח את לבטל הבקשה (3) ןוכ המשלוח, על חזקה
PLD ידי על נתקבל משלוח אותו של התקף UPS טכנולוגית באמצעות טופל המשלוח אם UPS המכונה 

UPS.com ppingShi (Shipping Internet UPS,) טכנולוגיית CampusShip UPS או  UPS
API Kit Developer. ל מגיש שאתה משלוח כל לבטל הסמכות לך שנתונה לכך ערב גם אתה- UPS.com

Shipment a Void. 

5.3 Supplies Order UPS.com™. UPS בקשה כל למלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת 
 בין כולל לא, כלל או חלקי מלא, באופן Supplies Order UPS.com באמצעות שתעשה הזמנה תלאספק

 ההזמנה. בקשת עם שהוגש UPS בחשבון הקשור המשלוח נפח בסיס על היתר

5.4 Process Setup Document Invoice/Paperless Paperless™ UPS. פונקציית  Paperless UPS
Process Setup Document Invoice/Paperless חשבונית( )כגון מסמכים צילומי להעלות לך מאפשרת 

 לשילוח. שסופק המשלוח למסירת בהקשר לשימוש שילוח לצורך שסופק למשלוח הקשורים UPS של
 עבור PLD-ב שימוש נעשה Process Setup document Invoice/Paperless Paperless UPS-ב

 החשבוניות הנפקת מערכת באמצעות אלקטרוני באופן ידך על ונמסרות UPS באמצעות הנשלחות חבילות
 על למערכת להירשם באפשרותך המסירה. בתהליך הצורך לפי מסחריות חשבוניות לניפוק UPS של נייר ללא
 דרך הזמין Process Setup Document Invoice/Paperless Paperless UPS תהליך השלמת ידי
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 ואת אלקטרוני בפורמט מאושרת חתימה שלך, המכתבים רניי כותרת של העתק ולהעביר UPS.com האתר
 UPS שחברת מאשר אתה .Invoice Paperless UPS חשבוניות להנפקת שישמשו UPS של החשבון מספרי
 ממערכת כחלק מסחריות, חשבוניות להנפקת המאושרת ובחתימתך שלך המכתבים בנייר שימוש תעשה

 שמסרת UPS של החשבונות מספרי תחת שיישלחו חבילות שרק מאשר אתה .UPS של נייר ללא החשבוניות
Setup Invoice Paperless UPS -ב לשימוש יתאימו UPS של האלקטרוניות החשבוניות הגדרת בתהליך

Process. לחברת להודיע מסכים אתה שנמסרה, בחתימה להשתמש יהיה ניתן שלא במקרה UPS ולא 
 אתה כן, כמו .UPS לחברת ומעודכנת מאושרת חתימה ורשתימס עד UPS של נייר ללא בחשבוניות להשתמש

 עבור Setup Document Invoice/Paperless Paperless UPS Process לקבל מנת שעל מאשר
 Paperless UPS -ל התואמת מערכת באמצעות החבילה עבור UPS לחברת LPD לשדר עליך חבילה

Process Setup Document Invoice/Paperless לחברת החבילה מתן לפני UPS שילוח. לצורך 
 של לתנאים כפוף UPS של נייר ללא המסמכים ובשירותי UPS של הנייר חסרת בחשבונית שלך השימוש

 שתבצע במכרז המשלוחים כל כי מאשר אתה כן, כמו אלה. שירותים עבור UPSI לבין בינך שנערך נפרד הסכם
 במדריך המפורטים ולהתניות ולתנאים השירות תיאורל כפופים יהיו UPS של נייר ללא החשבוניות באמצעות
 לתשלום ההוראות לרבות ,UPS חברת של השירות/הובלה ולתנאי UPS חברת ולשירותי למחירי המעודכן

 נייר ללא חשבונית ידי על המכוסה משלוח של המוצא טריטוריית או מדינת עבור בינלאומיות חבילות על מכס
  .UPS של

 .®Web the on Claims UPS שירות 5.5

 אובדן על UPS-ל תביעה להגיש לך מאפשר Web the on Claims UPS תביעות. הגשת (א)
 ובערך בהתרחשות לתמיכה וקבלות וחשבוניות נזק של תמונות כגון תיעוד גם כמו שילוח, לצורך שסופק למשלוח נזק או

 באמצעות רק תביעות להגיש מסכים אתה הפנימיות. מטרותיך עבור ’(תביעות תיעוד)‘ כאמור נזק או אובדן כל של
Web the on Claims UPS א( נזק: או אובדן בתביעת לתמיכה תביעות תיעוד בהגשת שנמסרו. שלך המשלוחים עבור( 
 בכך, הקשורות ולמטרות בתביעות טיפול לצורך זה תביעות תיעוד את ולאחסן לעבד מוגבלת הרשאה UPS-ל מעניק אתה

 במסגרת דעתה שיקול פי על התביעות בתיעוד להשתמש, לא או להשתמש, רשאית UPS-ש בכך מכיר אתה )ב( וכן
 בתביעה. הטיפול

 ועיבודו ידך, על המסופק התביעות תיעוד (1) כי: ומתחייב מצהיר אתה והתחייבויות. הצהרות (ב)
 קניין זכות כל יפר ולא מפר לא התביעות תיעוד (2) חלים; תקנה או כלל חוק, כל יפר ולא מפר לא ,UPS ידי על ואחסונו

 או נתונים מערכת, מחשב, לכל לחדור או להזיק שעלול קוד כל כולל או פרטיות; או פרסום זכות או שלישי צד של רוחני
 אדם כל כלפי פוגעני או דיבה מוציא מטריד, מגונה, משמיץ, אינו התביעות תיעוד (3) מעקב; לאפשר או ,UPS של נכס

 אחר באופן רלוונטי שאינו או מטעה מדויק, לא שקרי, אינו התביעות תיעוד (4) וכן פי;פורנוגר או לקטינים מזיק אחר,
 שלך. הספציפית לתביעה

 פטורים אותם ותשמור אותם תפצה ,UPS משופי על תגן בלבד, חשבונך על אתה, שיפוי. (ג)
 התביעות. תיעוד של UPS של ולעיבוד לאחסון קשור או הנובע UPS למשופי הנגרם נזק כל בגין נזק מכל

 באמצעות חיוב נתוני לקבל יכול אתה .UPS של ל”דוא וחשבונית PDF חשבונית ,®UPS של חיוב נתוני 5.6
 החיוב טכנולוגיית‘ )ביחד UPS של ל”דוא חשבוניתו UPS של PDF חשבונית המכונות UPS טכנולוגיות

 ’(.UPS של

 או אליך ישירות ל(,”בדוא או קובץ בהורדת )כגון אלקטרוני באופן יסופקו חיוב נתוני מסירה. (א)
 זמינים אלקטרוניים פורמטים של רשימה מתוך ידך-על שנבחרה אלקטרונית בתבנית חיובי, נתוני שירות ספקי באמצעות
 או חוק פי על אחרים פורמטים םנדרשי שבהן מסוימות וטריטוריות במדינות למעט (,PDF-ו שטוח קובץ ,CSV )לדוגמה,

 חשבונית כל של שלך הפירעון שרלוונטי, היכן )או, אלקטרונית בצורה הזמנות לקבל בקשתך .UPS ידי על שנקבע כפי
 שבהן וטריטוריות במדינות למעט אלקטרונית, בצורה חשבוניות לקבלת הסכמתך מהווה אלקטרונית( בתבנית שהתקבלה

  נייר. על מודפסות שלך החשבוניות את לקבל לדרוש תוכל אחר. סחבנו הסכמה חוק פי על נדרשת

 ערבה אינה UPS זה, בהסכם הוויתור כתבי יתר בכלליות לפגוע מבלי ערבויות. על נוסף ויתור (ב)
 החוקים, כל היתר, בין כולל לתקנות, ו/או לכללים לחוקים, יציית UPS של החיבור טכנולוגייתב שלך שהשימוש לכך

 מוסף. ערך למסי הקשורים או מודפסות חשבוניות המחייבים ותוהתקנ הכללים

 וגם Data Billing חשבונית גם ותקבל שבמידה לכך ומסכים מאשר אתה קובעת. חשבונית (ג)
 ניתנת שתקבל Data Billing חשבונית וכל הנייר, חשבוניות יהיו והקובעות הרשמיות החשבוניות ,UPS-מ נייר חשבונית

 בלבד. נוחות מטעמי לך

 אתה ,Invoice Email UPSב לשימושך UPS מצד ההרשאה מתן עם חשבוניות. מסירת (ד)
  לקבלה. מוכנה תהיה החשבונית כאשר ל”בדוא הודעה תקבל אתה חיוב. נתוני המכילות חשבוניות אוטומטי באופן תקבל
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5.7 Center Billing UPS®. 

 באופן תקבל בו, ומשתמש Center Billing UPS-ל ניגש אתה אם חשבוניות. משלוח (א)
 או חוק פי על נדרשות אחרות תבניות שבהן מסוימות וטריטוריות במדינות למעט אלקטרונית, בתבנית חשבוניות אוטומטי

 באתר לרשותך Center Billing UPS ידי על המופקות אלקטרונית בתבנית החשבוניות כל .UPS ידי על שייקבע כפי
 תהיה החשבונית כאשר אחר אלקטרוני באמצעי או ל”בדוא הודעה תקבל אתה .rCente Billing UPS של האינטרנט

 חשבונית כל של שלך הפירעון תקף, הדבר שבהם במקומות או, ,Center Billing UPS-ב שימושך להצגה. מוכנה
 שבהן תוטריטוריו במדינות למעט אלקטרונית, בתבנית חשבוניות לקבלת הסכמתך מהווה אלקטרונית, בתבנית שהתקבלה

 שלך הרישיון כן, תעשה אם נייר. על מודפסות שלך החשבוניות את לקבל לדרוש תוכל חוק. פי על אחרת הסכמה נדרשת
 תבניות נדרשות חוק פי על שבהן מסוימות וטריטוריות במדינות למעט ,יסתיים Center Billing UPS-ב ושימוש לגישה
  .UPS י”ע שייקבע כפי או אחרות

 ידי על המופקות החשבוניות כל עבור תשלומים להעביר מסכים אתה .ניותחשבו בעד תשלום (ב)
Center Billing UPS ב המופיעים המאושרים התשלום מאמצעי אחד באמצעות-Center Billing UPS, ובהתאם 
 שאם מסכים אתה כן-כמו זה. להסכם ובהתאם UPS של הכלליים ההובלה/שירות בתנאי הכלולים וההתניות לתנאים

 הישימים התשלומים את משקפת שאינה חשבונית של להפקה שהיא דרך בכל מוביל Center Billing UPS-ב ושהשימ
 מסכים ואתה אותך תחייב UPS חבילות(, למשלוח שירות ותנאי /דרישותUPS בתעריפי זה מונח של להגדרתו )בהתאם

 משלוח לכל בקשר להחזרים בקשותיך סקה.הע על שחל נוסף תשלום כל החיוב, ממועד ימים (7) שבעה תוך UPS-ל לשלם
 כפופות הלקוח ידי על המופקות החיוב התאמות כל .UPS של הכלליים ההובלה/שירות לתנאי בהתאם להימסר חייבות

 הלקוח ידי על המופקת חיוב להתאמת בתגובה לקוח חשבון לטובת זיכוי או התאמה של החלה .UPS של נוספת לבדיקה
 לא הלקוח להתאמה. מוצהרת סיבה לכל UPS של הסכמה או המבוקשת להתאמה UPS של תסופי הסכמה מהווה אינה
 .Center Billing UPS-ב נאות לא משימוש נבע שהדבר תקבע UPS אם החזר או זיכוי חיוב, התאמת לשום זכאי יהיה

 בחומרים UPS של לקוח בתור אותך לרשום הזכות תהא UPS-ל .מכירות לקידום חומרים (ג)
 למעט .Center Billing UPS-ב שימוש העושים אנשים של רשימות ובהם שלישיים לצדדים המופצים ירותמכ לקידום

 UPS ידי על שלך לוגו סימני או שמות השירות, סימני המסחריים, בסימנים אחר שימוש כל זה, בהסכם אחרת שמצוין ככל
 ובכתב. מראש הסכמתך את יחייב

 אינה UPS זה, בהסכם האחרים הוויתורים כלליות את להגביל מבלי ערבויות. על נוסף ויתור (ד)
 BILLING UPS CENTER ידי על שנוצרו והזמנות חיוב במידע או CENTER BILLING UPS-ב ששימושך לכך ערבה
 המחייבים התקנות או הכללים החוקים, כל היתר, בין לרבות הרלוונטיים, התקנות ו/או הכללים לחוקים, בהתאם יופקו

 מ.”למע הנוגעים או רניי חשבוניות

 ,בכתב UPS ידי על מראש אושרה אם ולמעט הגבלה, ללא מפורש איסור חל .ושימוש גישה (ה)
 חילוץו לאיסוף כלים או רובוטים אוטומטיים, שאילתה מנגנוני באמצעות בו שימוש או Center Billing UPS-ל גישה כל על

 לה שניתן UPS טכנולוגיית בעצמה שאינה דומה תפקודיות בעלי אחרים מנגנונים או סקריפטים רוטינות, חוזר, נתונים
 זה. להסכם בהתאם כאמור למטרות רישיון

 .CampusShip™ UPS טכנולוגיית 5.8

 קבוצה לשנות או להשתמש לגשת, ליצור, מנת על גישה לקבל עשוי אתה ארגוני. כתובות ספר (א)
 במערכות יאוחסנו CAB-ה פרטי ’(.CAB פרטי)‘ כתובת פרטי רשומות הכולל ’(תאגידי כתובות פנקס)‘ כתובות פנקס לפי

UPS טכנולוגיית באמצעות לשימוש זמינים ויהיו CampusShip UPS. UPS להגן כדי סבירים מסחריים מאמצים תעשה 
 הלקוח של זכותו פקיעת עם הלקוח. שאינם צדדים של CAB לפרטי אסורה גישה או אבדן שינוי, כל מפני CAB-ה פרטי על

 שימוש בהם שייעשה CAB פרטי רק .UPS ממערכות יימחקו CAB פרטי כל ,CampusShip UPS לטכנולוגיית להתחבר
 יהוו CampusShip UPS טכנולוגיית באמצעות שילוח לצורך שסופקו משלוחים עבור משלוח תעודת יצירת לשם בהמשך

 שאר ושל מנהליו של לפעולות האחריות בכל נושא אתה .12.10 סעיף הכלליים, וההתניות התנאים לצורכי אישי מידע
 אזורי לכל אלה פרטים של ההעברה כולל ,CAB-ה פרטי ושינוי שימוש חשיפה, הצגה, הוספה, ביצירה, המשתמשים

 חוקי לפי שיוגשו התביעות כל לרבות ’(,עיבוד‘ )להלן: התאגידי הכתובת בפנקס שימוש לעשות עשוי הלקוח בהם השיפוט
 אלה. להעברות בקשר שיפוט תחום כל של פרטיות על ההשמיר או המידע אבטחת

 הלקוח של מסוימים למפיצים לאפשר ללקוח להתיר עשויה UPS מפיצים. ידי על שימוש (ב)
 שימוש לכל באחריות לשאת מסכים הלקוח מפיצים. משתמשים דרך CampusShip UPS בטכנולוגיית להשתתף

 UPS הלקוח. עובדי היו מפיצים משתמשים אותם כאילו יציםמפ משתמשים אותם מצד CampusShip UPS בטכנולוגיית
 מפיץ משתמש לטובת הלקוח ידי על שנפתח CampusShip UPS מערכת חשבון כל מידי באופן לסגור או לנתק עשויה

 עם מאליהם ייפסקו מפיץ משתמש כל של הגישה זכויות בנוסף, ללקוח. הודעה בלי או עם הבלעדי, דעתה שיקול לפי
 של והתחזוקה הפתיחה את תנהל CampusShip UPS. UPS בטכנולוגיית הלקוח של השימוש זכויות סיום וא פקיעת

 זה. הסכם לתנאי בהתאם הכל הלקוח, שינחה כפי המפיצים המשתמשים כל עבור CampusShip UPS מערכת חשבונות
 של המערכת חשבון את להלניהו בקשר הלקוח כלפי חבות כל תהיה לא UPS-ל זה, בהסכם סותר דבר כל למרות

 UPS של המשופים על יגן ,UPS בחירת ולפי מנזק, פטורים יחזיק ישפה, בלבד, חשבונו על הלקוח, המפיץ. המשתמש
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 או ונובע UPS למשופי שנגרם מפיץ( משתמש כל או מפיץ ידי על שתוגש תביעה כל מפני היתר, בין )כולל, נזק כל מפני
 גישה המקבלים ישות או אדם מכל למידע או Tool Import Scheduled UPS ,CampusShip UPS-ב לשימוש קשור

 מפיץ. משתמש עבור הלקוח ידי על שנפתח UPS CampusShip מערכות חשבון באמצעות זה, ליישום

 מקום חשבונות לפתוח יוכל הלקוח בנפרד, זאת תתיר UPS אם מקום. מערכת חשבונות (ג)
 תחת מקום, מערכת חשבון דרך CampusShip UPS לטכנולוגיית חברלהת הלקוח של המורשים לעובדים ולאפשר

 עובדי מקום, מערכת חשבונות לפתוח ללקוח התירה UPS-ש לכך כפוף הלקוח. מעובדי אחד בכל הקשור המערכת חשבון
 לעבד כדי ורק אך מקום, מערכת חשבון באמצעות CampusShip UPS בטכנולוגיית ולהשתמש להתחבר יוכלו הלקוח

 CampusShip UPS טכנולוגיית באמצעות נוצרה שלהם המשלוח ותעודת שילוח לצורך שסופקו משלוחים אחר קובולע
 המשלוחים אותם של המשלוח של ההיסטוריה פרטי את ולהדפיס ולהציג המקום מערכת בחשבון הקשור מקום בכל

 הסכם לתנאי בהתאם הכל הלקוח, שינחה כפי המקום מערכת חשבונות של והתחזוקה הפתיחה את תנהל UPS שנמסרו.
 המקום מערכת חשבונות את לניהולה בקשר הלקוח כלפי חבות כל תהא לא UPS-ל זה, בהסכם סותר דבר כל למרות זה.

 מתן תוך מקום מערכת חשבון כל ולבטל לנתק מידי באופן תוכל שהיא, סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקול לפי ,UPS שלו.
 ללקוח. הודעה

5.9 Tool Customization ertAl UPS.com™. הכלי Tool Customization Alert UPS.com גישה מספק 
 ל”דוא הודעות של אישית התאמה המאפשרות Functionality Alerts Customized UPS של לפעולות

 אתה .ומסחריים אישיים Choice My UPS® שירותי של דוא"ל והודעות QVN הודעות כגון המשלוח, מצב על
 ספק אם זמינות יהיו לא אישית המותאמות ההתראות כי ייתכן בשמך, מזמין שירותים ספק כאשר כי מאשר

 תוכן מערך אותו את תחיל UPS המתאים. UPS בחשבון שימוש תוך המשלוח את מבצע אינו השירותים
 המותאם התוכן את לשנות תוכל לעת מעת לשלוח. תבקש שאתה אישית מותאמת התראה לכל אישית מותאם
Alert UPS.com  באמצעות UPS-ל מתוקן או חדש אישית מותאם תוכן שליחת באמצעות שלך אישית
Tool Customization. לפני מתוקן או חדש אישית מותאם לתוכן רצוי התחלה תאריך לבקש תוכל לא 

 האמור. אישית המותאם התוכן את UPS-ל סיפקת שבו מהיום שבועות (3) שלושה שיחלפו

5.10 Images Freight® TForce. מערכת באמצעות שתפיק התמונות שכל לכך מסכים אתה  TForce
Freight® Images, מידע. ייחשב שלו, הפורמט או בצורה תלות ללא 

5.11 Notify ®Freight TForce. ב להשתמש רשאי אתה-Freight® Notify TForce מידע העברת לצורך 
 במקרה. שנמסר משלוח לאותו הקשורים לאנשים רק יישלח זה מעין שמידע בתנאי, שנמסר למשלוח הקשור
 להפסיק עליך יהיה, שנמסרו למשלוחים הקשורות ל”דוא הודעות לקבל יותר מעוניין הוא שאין לך מוסר שנמען

 לא UPS מקרה בשום. נמען לאותו ל”דוא הודעות למשלוח TForce Freight® Notify-ב להשתמש מיד
 בנוגע הבלעדי האחראי אתה. ל”דוא הודעת כל של בקבלה או במסירה איחור או הימנעות כל בשל חייבת תהא
 שעלול תוכן כל תכלול ולא  Freight® NotifyTForce תמהודע כחלק ידך על המשוגר טקסט כל של לתוכן
 TForce באמצעות שתבקש לכך ערב אתה. אחר אדם לכל נזק או, דיבה הוצאת, השמצה, הטרדה להוות

Freight® Notify ש בלבד-UPS הודעת תשלח TForce Freight® Notify (א )לכתובת( 1()ב) או, אליך 
 אך( 2) וגם, TForce Freight® Notify הודעת נושא שהוא למשלוח הקשור אדם של אחריותו שתחת ל”דוא
. אחרת מטרה ולשום UPS של השילוח מערכת בתוך המטען משלוח סטטוס על הודעה מתן של למטרה ורק

 המסונף לאדם TForce Freight® Notify הודעת לשלוח UPS-מ שתבקש שלפני, לכך ערב גם אתה
 ®TForce Freight -ה הודעת לקבלת זה אדם של הספציפית מדעת הסכמתו את תבטיח, מסוים למשלוח
Notify ל המסופקת ל”דוא כתובת כל וכי-UPS אחריותך על, אתה. זה אדם של בשליטתו ומצויה מדויקת היא 

 הנובע UPS למשופי הנגרם נזק כל בגין אותם ותפצה UPS משופי על אחריות תטיל ולא תגן, בלבד וחשבונך
 .זה בסעיף המפורטת האחריות של הפרה לכל קשור או

5.12 Reporting Freight® orceTF. מערכת באמצעות שתפיק ח”דו שכל לכך מסכים אתה TForce 
Freight® Reporting, מידע. ייחשב שלו, הפורמט או בצורה תלות ללא 

 טכנולוגיות בכל שלך השימוש על חלים הבאים התנאים .UPS תוכנת כל .6
UPS ש תוכנה המהוות-UPS לשימושך. מפיצה 

 רק אובייקט קוד בתבנית הפנימיות למטרותיך בתוכנה ולהשתמש להתקין באפשרותך .מוגבל שימוש 6.1
 זו. תוכנה עבור הרלוונטית בטריטוריה אחר באופן ידך על נשלטים או מושכרים שבבעלותך, במחשבים

 מן להסיר מידי באופן עליך שהיא, סיבה מכל תוכנה בכל הרישיון סיום או זה הסכם פקיעת עם .ההסכם סיום 6.2
 שפקע ברישיון הקשורים התוכנה של העותקים כל את שלך האחסון ומנגנוני אמצעי ושאר המערכות החומרה,

 הסתיים. או

 לכך משתמעת או מפורשת אחריות מכל ספציפי באופן מתנערת UPS וירוסים. עקב אחריות על יתורו כתב 6.3
 מחשב. של מווירוסים נקייה או חופשיה שהתוכנה
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 התקנת בחבילת ®Server SQL Microsoft של גירסה עם מגיעות מסוימות UPS תוכנות .®Microsoft מוצרי 6.4
 בעותק שתעשה שהשימוש ומסכים מאשר אתה בה, ולהשתמש כזו UPS תוכנת להתקין תבחר אם התוכנה.

 ניתן שאותו Microsoft תוכנות של הרישיון לתנאי בהתאם נעשה ®Server SQL Microsoft של שהופץ
 .>29693us/download/details.aspx?id-https://www.microsoft.com/en=< בכתובת למצוא

 על לך המופצת לתוכנה נזק לגרימת או UPS בתוכנת לשימוש הבלעדית באחריות נושא לבדך אתה אחריות. 6.5
 לנתון נזק לגרימת או מידע(, מאגרי משאבי )כגון זו לתוכנה הקשור נתון בכל השימוש בגין גם כמו ,UPS ידי

 לאו. אם ובין הרשאתך בעקבות אם בין דם,א כל ידי על עקיף או ישיר באופן בוצעה אליהם שהגישה זה, מעין

 לעיל, 6 סעיף לתנאי בנוסף פרטנית. UPS תוכנת עבור שימוש תנאי .7
 הפרטנית. UPS תוכנת על הבאים התנאים יחולו

 .WorldShip® UPS תוכנת 7.1

 גישה מספקת WorldShip UPS תוכנת .בינלאומיות נתונים מסד ויכולות מסוכנים חומרים (א)
-ו ;מסוימים מסוכנים וחומרים סחורות של משלוח המאפשרת ,Functionality Materials Hazardous UPS (1)-ל
 .גבולות-חוצי משלוחים לאפשר כדי בו להשתמש שניתן למידע גישה המספקות ,הבינלאומיות הנתונים מסד יכולות (2)

 ,הסופי המשתמש תבזכויו 10.1 לסעיף כפוף Functionality Materials Hazardous UPS בפונקציית שימושך
 מסמכי של 3.6 לסעיף כפוף orldShipW UPS תוכנת באמצעות הבינלאומיות הנתונים מסד יכולותב שלך והשימוש
 .הכללי והשימוש המידע מדיניות

 חשבון או שלך UPS-ה חשבון באמצעות WorldShip UPS תוכנת את להפעיל יש .הפעלה (ב)
and Ocean Border, Cross Direct Trade  עם יחד UPS חשבון באותו להשתמש לך שהתיר ג' לצד שהוקצה UPS-ה

Services Air חשבון ג' צד אותו ידי על הנדרש( UPS וחשבון UPS חשבון‘ יחד מכונים ג' צד של UPS Direct Trade.)’ 

 שסופקו משלוחים עם ורק אך WorldShip UPS בתוכנת תמשלהש ניתן השימוש. אתר (ג)
 בכתובת או WorldShip UPS תוכנת מותקנת שבו באתר נמצא שלהם המוצהר השילוח שמקור (1) שילוח לצורך

services master ) ראשי שירותים הסכם על חתמת שבו במקום (2) או UPS Direct Trade לחשבון הקשורה
agreement) עם Inc. Solutions, Chain ySuppl UPS את לקבל כדי or Ocean Border, Cross Direct Trade  Air

Services ה לפי מאוחד ממשלוח חלק המהוות זה מסוג וחבילות- Air and Ocean Border, Cross Direct Trade
Services ,ידי על המוצעים בשירותים השימוש את לאפשר כדי ורק אך שהפעלת UPSI, העיבוד הגבלה, וללא כולל 

 אחרת. מטרה לשום ולא אלה, חבילות אחר ומעקב

 התוכנה עם יחד מופצים UPS של הנתונים מסדי .UPS של הנתונים מסדי (ד)
WorldShip UPS. של אלה נתונים במסדי להשתמש תוכל UPS תוכנת באמצעות משלוח תוויות להכין כדי ורק אך 
WorldShip UPS של נתונים מסד שאותו UPS ולשנות לתקן להתחבר, תוכל אחרת. מטרה לשום ולא איתה, מופץ 

 ליבוא (1) ושילוב מיפוי בפונקציות שימוש ידי על בלבד WorldShip UPS תוכנת באמצעות UPS של אלה נתונים מסדי
 נתונים לייצא לך אסור מגבלה, ללא אך הבהירות, למען .WorldShip UPS תוכנת של חיצוני נתונים מסד (2)-ו נתונים

 המשלוח זמני או המשלוח מחירי בין השוואה לצורך שימוש אלה בנתונים ולעשות UPS של הנתונים ממסדי כלשהם
 הנתונים יצוא בפונקציית שימוש (i) באמצעות ,UPSI-ב חבר שאינו כלשהו שלישי צד של המשלוח זמני או המשלוח למחירי

 המכונה הטכניקה בעזרת )לדוגמה, WorldShip SUP מממשק חילוץ של בדרך WorldShip UPS; (ii)-ב המובנית
 אחרת. שיטה בכל (iii) או [(scraping screen] מסך גירוד

 תוכנת ידי על המופקות מהתוויות אחת כל עבור היעד כתובת את לאמת יש .היעד כתובת (ה)
WorldShip UPS של הכתובות אישור תוכנת באמצעות UPS בתוכנת הקיימת WorldShip UPS. 

 ניתן .UPS-ל PLD להעלאת תפקודיות כוללת WorldShip UPS תוכנת .LDP העלאת (ו)
 לעיל (iii) בפסקה המזוהים משלוחים עבור UPS-ל PLD להעביר כדי ורק אך לרשת העלאה של זו בתפקודיות להשתמש
 שליחה ,XML עם אוטומטי יבוא אצווה, יבוא במפתח, מקודד יבוא בתפקודיות שימוש תוך נוצרו שלהם המשלוח שתעודת

 .WorldShip UPS תוכנת של ישירה הזנה פונקציית או אוטומטית,

 תוכנת של ביותר העדכנית בגרסה שימוש-אי כי ומסכים מאשר אתה .עדכנית גרסה (ז)
WorldShip UPS של הנתונים מסדי ושל UPS בתנאי שייקבע כפי ישים, אם ידני, עיבוד בגין חיוב להטלת לגרום עלול 

 המשלוח. במועד התקפים UPS של יםהכללי ההובלה/שירות

 כוללת WorldShip UPS תוכנת .WorldShip UPS תוכנת באמצעות הודעות שליחת (ח)
 להעברת בנוגע שביצעת אחרת בחירה כל שלמרות מסכים אתה .UPS מטעם הודעות בפניך להציג המאפשרת תפקודיות

 לך להציג תוכל UPS בזה, המוענק ShipWorld UPS לתוכנת רישיון למתן השיקול מן כחלק ,UPS מטעם הודעות
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UPS  לתוכנת בקשר שיווקיות או מבצעיות פונקציונליות, הודעות היתר בין כולל ,WorldShip UPS דרך הודעות
WorldShip, של אחרות טכנולוגיות UPS ושירותי UPS. 

 למדוד UPS-ל המאפשרת תפקודיות כוללת WorldShip UPS התוכנה .יישומים על דיווח (ט)
 ,WorldShip UPS בתוכנה זה. שימוש אודות על אלקטרוני באופן UPS-ל והמדווחת שלה השונות בתכונות שימושך את

 היישומים על הדיווח תפקודיות ’(.יישומים על דיווח‘ )ביחד, ’תמיכה קובצי‘ או ’תכונות של סטטיסטיקות‘ מכונה זו תפקודיות
 (1) כולל: ,Widget UPS או Worldship תוכנהב השימוש בזמן מבצע שאתה הפעילויות את רישום יומן בקובץ מתעדת

 לשלוח נא’ה כתובת של הסיווג או התיקוף ההוספה, לצורך שימוש נעשה בהם אשר Worldship התוכנה של התהליכים
 החבילות עיבוד ותדירות WorldShip UPS; (3) התוכנה של ’עזרה’ה בפונקציית שימוש נעשה שבה התדירות (2) ’,ל

 כדי למשל, זה, במידע משתמשת UPSI מראש. שנקבעו במאפיינים שימוש תוך WorldShip UPS התוכנה באמצעות
 המוצעים השירותים את ולשכלל ,Worldship UPS התוכנה של התפקודיות את ולשפר הפופולריות מידת את לקבוע

 בתפקודיות להשתתף ברצונך אין אם בבעיות וטיפול איתור ניתוח בביצוע לסייע כדי משמשים התמיכה קובצי ידיה. על
 לשלוח עליך ,WorldShip UPS תוכנת מותקנת שבו מקרה כל בעבור ,Worldship UPS עבור היישומים על הדיווח

 בשליטה תקתנ UPS-ו שלך(, החשבון נציג עם קשר ליצור )או worldshipreqst@ups.com לכתובת UPS אל ל”דוא
 .WorldShip UPS תוכנת של זה מקרה עבור התפקודיות את מרחוק

 משלוח תוויות להדפיס לך מאפשרת WorldShip UPS תוכנת .אישית בהתאמה משלוח תוויות (י)
 סמל או המשלוח תווית על מידע כוללת מ(”ס x 20 10-)כ אינץ' x 8 4 שמידותיה אישית בהתאמה תווית אישית. בהתאמה

 שיקול פי על מ(.”ס x 5 10-)כ אינץ' x 2 4 שמידותיו העליון בחלקה ’(אישית בהתאמה תווית תוכן‘ )להלן ידיך על מסרשיי הלקוח
 כלשהו שתוכן לכך וערב מצהיר אתה אישית. בהתאמה תווית בכל מלהשתמש לחדול לך להורות רשאית UPS חברת דעתה,
 )ב( שלישי; צד של הפרטיות זכות את או רוחני קניין זכויות של הפרה )א( מהווה: אינו ממנה בחלק או אישית בהתאמה בתווית
 לא שקרי, הוא )ד( פורנוגרפי; חומר כולל או בקטינים פוגע תועבה, חומר כולל השמצה, )ג( נוהגים; תקנות או חוקים של הפרה
 משופי את מאחריות ותפטור פהתש חשבונך, על אתה, .UPS צדדי של המוניטין על לרעה משפיע הוא )ה( או מטעה, או מדויק
UPS משופי בידי נספג או על החל נזק כל כנגד או בגין UPS כולל אישית, מותאם תווית בתוכן לשימושך הקשורים או הנובעים 

 סימנים מסחריים, סודות פטנטים, יוצרים, לזכויות מוגבל, לא אך כולל רוחני, קניין על זכויות להפרת הקשורה תביעה כל
  אחרות. קנייניות וזכויות פרטיות פרסום, מסחריים,

 UPS WorldShip לתוכנת עדכונים אוטומטי באופן תעביר UPS  אוטומטיים. עדכונים (יא)
 שאליהם למחשבים ”UPS “(Updates WorldShip) של המשויכים הנתונים ולמסדי
 עדכוני את אוטומטי באופן תחיל UPS WorldShip. UPS תוכנת את התקנת

WorldShip תוכנת את תפעיל אם אלה WorldShip UPS .תקבל אתה בארה"ב 
 תבחר אם .WorldShip UPS תוכנת באמצעות WorldShip של צפוי עדכון על הודעה

 ואת WorldShip UPS תוכנת את להסיר עליך יהיה ,WorldShip עדכון לקבל שלא
 שלך הרישיון יסתיים כך ועקב בהם, השימוש את ולהפסיק לה המשויכים הנתונים מסדי
 להחלת שנקבע בתאריך לה המשויכים הנתונים ומסדי WorldShip UPS תוכנת עבור

 .זה WorldShip עדכון

 תחת המופצים תוכנה רכיבי עם מסופקת WorldShip UPS תוכנת פתוח. קוד תוכנת )יב(
 רישיון של וההתניות לתנאים כפוף ויהיה יישלט אלה תוכנה ברכיבי שימוש כל פתוח. ודק רישיונות

 קישור עם אלה, תוכנה רכיבי מפורטים שלהלן בטבלה זה. להסכם ולא הרלוונטי הפתוח הקוד
 תוכנה. רכיב כל להוריד ניתן שבו למיקום וקישור הרלוונטי הפתוח הקוד לרישיון

 התוכנה רכיב מיקום פתוח קוד רישיון תוכנה רכיב

Chromedriver 2.0 License Apache 

http://apache.org/licenses/L
2.0-ICENSE 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver
/downloads 

Geckodriver 2.0 License Public Mozilla 

-https://www.mozilla.org/en
US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver 2.0 License Apache 

http://apache.org/licenses/L
2.0-ICENSE 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
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IEDriver 2.0 License Apache 

http://apache.org/licenses/L
2.0-ICENSE 

-us/microsoft-https://developer.microsoft.com/en
edge/tools/webdriver/ 

 

UPS -מ כחלק ורק אך ידך-על להתבצע יכולה UPSlink UPS לתוכנת הגישה .®UPSlink UPS תוכנת 7.2
Solution Ready. להעלות שבאפשרותך לכך מסכים אתה PLD ל-UPS תוכנת באמצעות UPSlink UPS 

 המדינה העיר, של הדיוק את המאשרת כתובות, וידוא פונקציית באמצעות PLD כל לכן קודם תוודא אם רק
 ידי על למוגב לזמן מרחוק לגישה ניתנת UPSlink UPS תוכנת-ש בכך מכיר אתה רלוונטי(. )אם והמיקוד

UPS, לשירותי הקשורים ושינויים עדכונים לספק כדי ורק אך UPS, מחירי UPS, של ניתוב קודי UPS ו/או 
 יוצא משלוח כל של PLD-ה את UPS-ל לשדר חייב אתה .UPS Solution Ready-ב הכלולים ,UPS חומרי

  .UPS נהג ידי על חבילות אותן איסוף לפני UPSlink UPS תוכנת באמצעות שילוח טופסי עם הנשלח

7.3 UPS Locations Point Access UPS for In-Plug Locator UPS®. 

 מיפוי נתוני כולל אינו אשר מידע של הצבעים ערכת את לשנות רשאי אתה .במידע שינויים (א)
 שלא ובאופן אותו, לערפל או לשנות ,UPS של המיתוג על לגבור כדי בו שאין באופן שלך, המיתוג מאפייני את ולהוסיף
  שלך. והסחורות המוצרים על ממליצה UPS כי ממנו משתמע

 for In-Plug Locator UPS -ב להשתמש רשאי שאתה מסכים אתה השימוש. על הגבלה (ב)
Locations Point Access UPS של המשלוח תעודת על למידע לקוח שיצר לבקשה כמענה או תמיכה לצורך רק 

 In-Plug Locator UPS היישום ידי על המאוחזר מיקום אודות מידע כל להשמיד עליך שילוח. צורךל שסופקו משלוחים
Locations Point Access UPS for שלך. הלקוח עם מרוחק שיח כל סיום לאחר 

 UPS של גישה בנקודת זה, בהסכם הנאמר את לסתור מבלי מסחרי. סימן זכויות היעדר (ג)
 או UPS בבעלות שנמצאים התקנים או סמלים שמות, מלים, מסחר, סימני בכל להשתמש לך מתיר אינו זה הסכם כאמור,
 Access UPS יישום של מסחריים בסימנים להשתמש מעוניין אתה אם ביניהם. כלשהו בשילוב או ידיה על ברישיון ניתנים
Point יישום של בהקשר Point Access UPS ,מותג עבור הבקשה טופס את למלא עליך כאמור Point Access UPS 
 סמך על המוענק המסחרי, לסימן רישיון UPS-מ ולקבל ,/https://brand.ups.com בכתובת: ,UPS של המותג במרכז
  .UPS של הבלעדי דעתה שיקול

 

  UPS: Internationalתוסף .אלקטרוני למסחר לפלטפורמות Shipping UPS: Internationalתוסף  7.4

Shipping למסחר רבות פופולריות פלטפורמות עם וב להשתמש שניתן מודול או הרחבה תוספת, תוסף, הוא 
 :UPS תוסף מסוימים, במקרים .UPSI דרך בינלאומיים משלוחים על מידע מספק והוא ,אלקטרוני

International Shipping על השולט כאמור אחר רישיון חרף זה. הסכם שאינו לרישיון כפוף להפצה ניתן 
 תוסף באמצעות המאוחזר מידע על הזכויות כל ,UPS: International Shipping תוסףב שלך השימוש

UPS: International Shipping לזכויות 6.1 בסעיף לך המוענקות הזכויות על נוסף זה. בהסכם מוענקות 
  UPS: Internationalתוסףל המקושרת ניאלקטרו למסחר הפלטפורמה ספק פיו שעל ,הסופי המשתמש

Shipping תוסף את יתקין שהספק לך מותר לטובתך, אלקטרוני למסחר הפלטפורמה מארח את UPS: 
International Shipping תשתמש ושאתה האלקטרוני למסחר הפלטפורמה של שלך המופע עם יחד 

 התואם את הסכם זה.לטובתך בלבד, באופן   UPS: International Shippingתוסףב

 על חלים הבאים התנאים .Services Data Bulk UPS שירותי .8
 הספציפיים. Services Data Bulk UPS שירותי

 .UPS של מידע לחילופי שירותים 8.1

 מסוימים נתונים של חילופים הבלעדי, דעתה לשיקול בהתאם להתיר, עשויה UPS הרשאה. (א)
 ההעברה שיטות מבין יותר או אחת הגבלה, ללא באמצעות, ’(נתונים חילופי‘ )להלן: UPS לבין בינך אחר( ומידע מידע של )לרבות
 הידוע סטנדרטי רשת פרוטוקול (ii) (;DVD )כגון פיזית מדיה גבי על העברה (i) ’(:העברה שיטת‘ בנפרד, אחת כל )להלן, הבאות

 אלקטרוניים נתונים חילופי בשם המוכרת למחשב ממחשב נתונים חילופי שיטת (iii) או ’(;FTP)‘ קבצים להעברת פרוטוקול בשם
 את ויקבע UPS ידי על עבורך שיונפק נתונים חילופי הזמנת לטופס בהתאם ייערך הנתונים מחילופי אחד כל ’(.EDI‘ )להלן:

 תוכל שבה הטריטוריה או והמדינה המסירה, אתר הקובץ, פורמט ההעברה, שיטת לדוגמה, כולל, הנתונים, חילופי של האפיונים
 הסכם כל על גוברים אינם זה 8.1 סעיף של וההתניות התנאים ’(.הנתונים חילופי הזמנת טופס)‘ הנתונים בחילופי שימוש לעשות

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://brand.ups.com/
https://brand.ups.com/
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 בנוגע הדדית להסכמה להגיע UPS ועל עליך הנתונים. חילופי שירותי מקבל אתה פיו שעל ,UPS לבין בינך שנחתם קודם
 את לשנות ניתן לעת מעת ההעברה. משיטות אחת כל באמצעות מידע יחליפו הצדדים לגביהם UPS חשבונות לרשימת

  .UPS לבין בינך ההדדי להסכם בכפוף האמורים, UPS החשבונות

 מידע של מסירה לציין יכול מידע לחילופי שירותים הזמנת טופס שאושרו. שלישיים צדדים (ב)
 זה שירותים וספק ואתה ,UPS-מ ובכתב מראש אישור מקבל כאמור שירותים שספק בתנאי שירותים, ספק לידי או לידיך,

  הכללי. והשימוש המידע מדיניות במסמכי )ב(1.2 סעיף עם אחד בקנה העולה להסכם הגעתם

 שיטת בשום לתמוך חובה כל תהא לא UPS-של מסכים אתה ההעברה. ושיטת הקובץ פורמט (ג)
 עת. לאותה העדכנית הגרסה מלבד קובץ פורמט או העברה

 שני חתימות את הנושא בכתב נפרד בהסכם UPS לבין בינך אחרת הוסכם לא אם .תשלום (ד)
 שבעה תוך יהיה הנתונים, חילופי באמצעות שירותה מספק או ממך, שיתקבלו החשבוניות כל של הפירעון מועד הצדדים,

 פיגורים. לדמי כפופים יהיו מאוחרים תשלומים כאמור. מקבלתן ימים (7)

 UPS-ל מידע שתספק בכך הקשורות טלקומוניקציה לעלויות אחראי אתה ותשלומים. עלויות (ה)
 או מופרזים התחקות או עקבלמ הקשורה עלות לכל אחראי תהיה שאתה מבין אתה בנוסף, .UPS-מ מידע תקבל או

 UPS בתנאי כמפורט שלך השירותים ספק ידי על או ידך על שיוגשו תקפים, יהיו שלא שירות הוצאות להחזרי לבקשות
 להובלה/שירות.

 UPS-מ ההודעה קבלת ממועד יום (30) שלושים לרשותך יעמדו הקבצים. בפורמט שינויים (ו)
  אלה. שינויים או זה שינוי ליישם יידרש שבמהלכם קובץ בפורמט שינוי אודות על

 נתונים. חילופי כגון EDI-ל ספציפיים תנאים (ז)

 חשבון על יהיו הנתונים קבלת בגין והחיובים המשדר הצד חשבון על יהיו נתונים שידור בגין החיובים .ותשלומים עלויות 
 את תשלם אתה ההעברה, כשיטת EDI-ב המשתמש ישיר נתונים בחיבור הנתונים חילופי לצורך תבחר אם המקבל. הצד

 השירותים ספק של או שלך החיבור של קציההטלקומוני עלויות או ייעודי, קו התקנת עבור UPS-ל שייגרמו העלויות כל
 ידך.-על ישולמו במיקום משינוי כתוצאה UPS-ל שייגרמו טיפול דמי כל שלך.

 סופית ראיה שיהווה חוזר אישור מיד ישדר המקבל הצד ,EDI באמצעות מידע של הנאותה קבלתו עם .פונקציונלי אישור
 הנתונים. תוכן את יאשר לא זה אישור אך תחבירית, מבחינה ונכונים נמסרו הנתונים חלקי שכל ולכך נאותה לקבלה

 תשדר EDI, UPS עבור מידע חילופי הזמנת טופס לפי (’advice application) בקשה הודעת‘ מופעלת אם .בקשה הודעת
 הודעת אם חסרים. או תקפים-בלתי נתונים מרכיבי הכוללים UPS ידי על כלשהם נתונים קבלת עם בקשה הודעת בחזרה

 קבלת ממועד שעות (24) וארבע עשרים תוך ונכונים חדשים נתונים UPS-ל מיד לשדר עליך דחייה, הודעת כוללת הבקשה
 והשירותים התוכנות הציוד, כל של אבחון בדיקת לבצע עליך אזהרה, הודעת כוללת הבקשה הודעת אם הבקשה. הודעת

 מאוחרים נתונים ששידורי כך הבקשה הודעת קבלת מועדמ שעות (48) ושמונה ארבעים תוך נתונים לשידור המשתמשים
 UPS-ש רק מציינת בקשה הודעת הבקשה. הודעת להופעת שגרמו נתונים אותם את מחדש תשלח לא כיאות. ישודרו יותר

 הנתונים. של התוכן את מכחישה או מאשרת אינה אך כהלכה, שודרו שלא נתונים קיבלה

 בחומרה תקלה עקב EDI באמצעות כלשהם נתונים של אלקטרוני שידור לקבל או דרלש כלשהו מצד נמנע אם .חירום נוהלי
 צד אותו הכלליים(, וההתניות התנאים של 12.7 בסעיף )כמתואר עליון כוח אירוע כל מפאת או התקשורת, בתוכנת או

 הצד של EDI-ה תאםמ את להזהיר (i) הבעיה: גילוי לאחר האפשרי ביותר המוקדם במועד הבאים בצעדים לנקוט מסכים
 בכל או בפקסימיליה האפשר במידת העסקאות כל את לשדר (ii) וכן אותה, ויפתור הבעיה מהות את שיקבע כדי השני

 זמין. אחר מסחרי אמצעי

 תקופת)‘ הצדדים בין הדדית יוסכם שעליו מסוים זמן במשך ,EDI-ל בנוגע כי מסכימים הצדדים שני .EDI-ה ניסוי תקופת
 והקבלה השידור ,EDI-ה ניסוי תקופת במהלך ניסוי. לצורכי אלקטרוני באופן ויתקבלו ישודרו הנתונים ’(EDI-ה ניסוי

 בכל להסתיים תוכל EDI-ה ניסוי תקופת נייר. מסמכי של ההחלפה את יחליפו לא אך בנוסף יהיו הנתונים של האלקטרונית
 הצדדים. עבור תוקף חסרי יהיו EDI-ה ניסוי תקופת ךבמהל ויתקבלו שישודרו הנתונים הצדדים. של משותפת בהסכמה עת

 .EDI עבור מידע חילופי הזמנת טופס על יחתמו שהצדדים עד תתחיל לא EDI-ה ניסוי תקופת

 להדביק מסכים אתה ,EDI באמצעות שילוח לצורך שסופקו משלוחים תעודות על נתונים מחליף אתה אם .UPS תוויות
 מסכימים UPS-ו אתה שילוח. לצורך שסופקו האמורים מהמשלוחים אחד כל על UPS דיי על מאושרת Smart משלוח תווית

 היתר, בין הכולל, התוויות; מדריך של זה הסכם על החתימה במועד התקפה במהדורה מוגדרות Smart תוויות כי
MaxiCode של UPS דואר מיקודי של ברקוד בית(, כתובות )המכיל Zip+4 ניתוב קוד שישים, היכן PSU ,סמל שוטף 

 .CASS הסמכת עם מאומתות וכתובות UPS של Z1 מעקב מספר עם ברקוד מתאים, UPS שירות

8.2 Locations Point Access UPS for File APList Locator UPS®. 
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 רשאית הבלעדי, דעתה שיקול סמך על ,UPS עשויה ההרשאה מתן עם נוספות. הגבלות (א)
UPS של הגישה נקודות כל של מיקומים רשימת לך למסור UPS להלן המידע מסירת למועד נכון חבילות לקבל היכולות( 

‘APList.)’ של נוחה גישה נקודת לבחור ללקוח לסייע מנת על UPS מה חלקים בפניו להציג רשאי אתה-APList הכוללים 
 שהוגשה לשאילתה מענה בתור בשאילתה, שהוגדר במרחק שנמצאות UPS של הגישה נקודות של המיקומים לגבי מידע

 מכתובת והורכבה טלפוני( למוקד פנייה )למשל אחרים לקוחות שירות אפיקי דרך או ידיך על שפותח יישום דרך הלקוח י”ע
 אתה ביום. פעם בערך לזמינים APList-ל עדכונים תהפוך היא ,stAPLi-ה את לך תמסור UPS אם ממנה. מוגדר וממרחק

 או שנמסרו משלוחים על מידע לקבלת מלקוח בבקשה לתמוך כדי רק APList בקובץ להשתמש רשאי שאתה מסכים
 להפסיק עליך יהיה כאמור. מלקוח לבקשה תשובה למתן מלבד APList-ב להשתמש לך אסור כאמור. לבקשה בתגובה

 של קודמת גרסה המחליף עדכון קבלת עם מחליף. APList עדכון ממסירת (1) אחת שעה תוך APList-ב להשתמש
APList, ה את מיד להשמיד עליך-APList .ב להשתמש לא מסכים אתה שהוחלף-APList בחלקה, או במלואה להפיצה, או 

 חברת של בכתב המפורשת הסכמתה תא לכך לקבל מבלי זה, )א(8.2 בסעיף במפורש המצוינת בדרך מלבד דרך בשום
UPS. לקובץ לגשת תוכל Access for File APList Locator UPS® Locations Point מטריטוריה או ממדינה 

®Access for File APList Locator UPS  שקובץ לכך ומסכים מאשר אתה זאת, עם המוגבלת. בטריטוריה שאינה
Locations Point המותרת. בטריטוריה טריטוריה או מדינה כל בורע רצויה תוצאה יחזיר לא 

 להשתמש לך מתיר אינו ההסכם זה, בהסכם הנאמר את לסתור מבלי מסחרי. סימן זכויות ללא (ב)
 שנמצאים ומתקנים סמלים שמות, מלים, מסחר, בסימני APList-מה חלקים והכוללים ידיך על המפותחים יישומים בכל

 של מסחריים בסימנים להשתמש מעוניין אתה אם ביניהם. כלשהו בשילוב או דיה,י על ברישיון ניתנים או UPS בבעלות
Point Access UPS מותג עבור הבקשה טופס את למלא עליך כאמור, יישום של בהקשר Access UPS Point במרכז 
 שיקול סמך על המוענק ,UPS-מ המסחרי לסימן רישיון לולקב <,https://brand.ups.com> בכתובת: ,UPS של המותג
 .UPS של הבלעדי דעתה

 על חלים הבאים וההתניות התנאים .UPS של מוסף ערך שירותי .9
 שזוהתה. UPS של הספציפית הטכנולוגיה

9.1 Service Notify™ View Quantum.  

 נחותלה המאפשרת UPS של טכנולוגיה היא ’Notify View Quantum ‘(QVN) הגבלות. (א)
 QVN מערכת שתספק. טלפון למספר או ל”דוא לכתובת משלוח על מידע עם מסרון או ל”דוא הודעת לשלוח UPS את

 אך QVN-ב להשתמש מסכים הנך .QVN מאופשרת אחרת UPS טכנולוגיית באמצעות או UPS.com בכתובת זמינה
 מציין ונמען במידה זה. שנמסר למשלוח המסונפים אנשים לידי ורק אך שנמסר למשלוח בקשר מידע להעביר כדי ורק

 מיד להפסיק עליך שנמסרו, למשלוחים בקשר טקסט הודעות או ל”דוא הודעות לקבל עוד מעוניין אינו נמען שאותו בפניך
 בשל חייבת תהא לא UPS מקרה בשום נמען. לאותו טקסט הודעות או ל”דוא הודעות לשלוח מנת על QVN-ב להשתמש

 טקסט כל של לתוכנו אחראי לבדך אתה טקסט. הודעת או ל”דוא הודעת כל של בקבלה או במסירה איחור או הימנעות כל
 פגיעה או דיבה השמצה, הטרדה, להוות העשוי תוכן שום תכלול לא והיא QVN מהודעת כחלק ושמועבר משדר שהנך

 ומסכים מאשר אתה זאת, עם המוגבלת. בטריטוריה שאינה מטריטוריה או ממדינה QVNל לגשת יכול אתה אחר. אדם בכל
 המותרת. בטריטוריה טריטוריה או מדינה כל עבור רצויה תוצאה תחזיר לא QVN-שה לכך

 הודעת תשלח UPS כי שלבק כדי ורק אך QVN במערכת להשתמש מתחייב אתה .אחריות (ב)
QVN (1) ה בהודעת הנדון למשלוח המסונף אדם של בשליטה המצויים טלפון מספר או ל”דוא לכתובת-QVN, (2) וגם 

 כאשר (3) וגם אחרת; מטרה ולשום UPS של השילוח מערכת בתוך המשלוח סטטוס על הודעה מתן של למטרה ורק אך
 לכתובות הנשלחות אלה הגבלה, ללא לרבות, חלים, תקנה או כלל ,חוק כל מפרה אינה זו מעין QVN הודעת המצאת

 מסוים, למשלוח הקשור לאדם QVN הודעת לשלוח UPS-מ שתבקש שלפני לכך גם ערב אתה שיווק. למטרות ל”דוא
 .QVN-ה הודעת את לקבל הסכים אדם אותו כי תבטיח

9.2 Shipping Marketplace UPS.com™. 

 Marketplace UPS.com ביישום ולהשתמש יישוםל גישה לקבל באפשרותך .הגבלות (א)
Shipping, טכנולוגיית המהווה UPS לקוחותיך ידי על שנמסרו הזמנות אחר מעקב ולקיים משלוחים לנהל לך המאפשרת 

 הפנימיים. לצרכיך (,Amazon.com-ו eBay )כגון מקוון שלישי צד בשוק שלך הסחורות עבור

 שלך לחשבון הכניסה פרטי את מוסר שאתה כך ידי על שלך. לחשבון הגישה למידע ייצוג (ב)
 אחר תוכן או לחשבון לכניסה אחר ומידע ,תסיסמאו משתמש, שם השאר, בין כולל, האינטרנט, בשוק שלישי לצד הקשורים

 לשוק גישה לקבל מורשה אתה (1) כי מאשר אתה ,Shipping Marketplace UPS.com באמצעות UPS לחברת
 וכן כאמור, חשבון באמצעות המקוון בשוק להשתמש רשאי ושאתה כאמור שתמסור לחשבון כניסהה לפרטי הקשור המקוון

 המקוון לשוק גישה לקבל לה ולהרשות UPS לחברת שלך לחשבון הכניסה פרטי את למסור וזכאי רשאי אתה כי (2)
 תשלום לשלם UPS דמצ התחייבות כל ללא שלך, הכוח בא בתור שלך החשבון פרטי באמצעות בו ולהשתמש המדובר
 להעברת יגרום שלך לחשבון הכניסה בפרטי UPS חברת ידי על שהשימוש מאשר אתה אחרות. למגבלות כפוף או כלשהו
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 העברה מרשה ותה ושימוש אחסון גישה, קבלת לצורך ב”בארה UPS לחברת המדובר האינטרנט משוק שלך הפרטים
 .UPS-ל מפורש באופן זאת מעין

 UPS.com-ב השימוש שבעת לכך ומסכים מאשר אתה לחשבונותיך. גישה אישור (ג)
Shipping Marketplace, במפורש: מתיר אתה (i) לחברת UPS בשוק שלישי צד ידי על המוחזק לחשבונך גישה לקבל 

 לצורך שלישי צד ספק בפני לחשבונך הגישה נתוני את לחשוף UPS לחברת (ii) וגם שלך; הסוכנת ובתור בשמך המקוון
 צד של האינטרנטי לשוק גישה יקבל Shipping Marketplace UPS.com היישום .UPS של מטעמה לחשבונך ישהג

 שלך. לחשבון הקשור מידע ולהשיג שלישי צד של האינטרנטי לשוק להיכנס מנת על שלך החשבון פרטי את וימסור שלישי
 המפורשת הרשאתך (B) וכן הפנימיים, רכיךלצ Shipping Marketplace UPS.com ביישום שלך השימוש (A) למטרות
 ולסוכנת בפועל שלך כוח למיופה UPS את וממנה מוגבל כוח ייפוי UPS לחברת מעניק אתה הקודם, במשפט שניתנה

 לעשות כדי והרשות הסמכות במלוא בהם ולהשתמש פרטיך את לאחזר המקוון, שלישי צד לשוק גישה לקבל מנת על שלך
 UPS שכאשר לכך ומסכים מאשר אתה לעשות. ביכולתך שיש כפי אלה, מעין לפעילויות קשרב הנדרש דבר כל ולבצע

 ולא שלך, הסוכנת בתור פועלת UPS שלישי, צד של האינטרנטי מהשוק שלך החשבון פרטי את ומוציאה גישה מקבלת
  שלישי. צד של האינטרנטי השוק מטעם או של הסוכנת בתור

 שיישום לכך ומסכים מאשר אתה שלישי. צד לש האינטרנטי בשוק שתעשה השימוש (ד)
Shipping Marketplace UPS.com ולא לנוחותך ניתנת זאת ושגישה מקוונים, שלישי צד לשווקי גישה לך מספק 

 כלשהו לדבר ערבה ואינה מאשרת אינה UPS חברת המקוונים. השלישי הצד שבשווקי התוכן לגבי UPS מצד כהמלצה
 צד של אינטרנטי בשוק שתמצא כלשהם יישום או שירות, תוכנה, תוכן, של לאיכות או יצועים,לב לדיוק, לנכונות, בנוגע
 אינטרנטי שוק כל ידי על נתמך או ממומן אינו Shipping Marketplace UPS.com כי ומסכם מבין אתה כלשהו. שלישי

 של אינטרנטי לשוק לגשת יטתחל אם .Shipping Marketplace UPS.com באמצעות לגשת ניתן שאליו שלישי צד של
 אינה UPS בלבד. עליך תוטל בכך הכרוכה האחריות ,Shipping Marketplace UPS.com באמצעות כלשהו שלישי צד

 יישאר שלישי צד של האינטרנטי בשוק שתעשה השימוש בנוסף, שלישי. צד גורמי של אינטרנט אתרי לזמינות אחראית
  שלישי. צד של אינטרנטי שוק אותו של םותנאי דרישות ולכל מדיניות לכל כפוף

 .TradeAbility™ UPS שירותי 9.3

 UPS.com האינטרנט אתר דרך TradeAbility UPS לשירותי להתחבר ניתן לגשת. כיצד (א)
 אדם ידי על או ידיך על נעשה פיתוחו אם בין הפנימיים, לצרכיך ,API TradeAbility UPS ממשק את הכולל יישום או

  אחר.

 שירותי של העסקאות נתוני על תשמור TradeAbility. UPS של עסקאות נתוני על הגבלות (ב)
TradeAbility UPS מכן, לאחר לראשונה. לרשותך הועמדו אלה בו מהמועד ימים (90) תשעים על תעלה שלא לתקופה 

 עבורך. עוד זמינים יהיו לא האמורים TradeAbility UPS שירותי לש עסקאות נתוני

 אם אוטומטי באופן יסתיימו TradeAbility UPS לשירותי שלך הגישה זכויות .החוזה סיום (ג)
 חודשים (14) עשר ארבעה במשך TradeAbility UPS לשירותי המשויך שלך UPS My מערכת לחשבון תיגש לא

 .TradeAbility UPS שירותי של כמשתמש מחדש להירשם דרשתי ההסכם, סיום בעת רצופים.

 מסונפת )חברה Inc Solutions, Chain Supply UPS. את מינה הלקוח ממונה. ספק (ד)
 .TradeAbility UPS שירותי את ולספק לבצע כדי ונמחיה, יורשיה את כולל (,UPS-ל

 מסד יכולותל גישה מספקות TradeAbility UPS שירותי בינלאומיות. נתונים מסד יכולות (ה)
 נתונים מסד יכולותב שלך השימוש גבולות.-חוצי משלוחים לאפשר כדי בו להשתמש שניתן מידע שהן בינלאומיות, נתונים

 הכללי. והשימוש המידע מדיניות של 3.6 לסעיף כפוף TradeAbility UPS שירותי באמצעות בינלאומיות

9.4 Functionality Alerts Customized UPS®. 

 המכונה UPS של בטכנולוגיה ולהשתמש לגשת רשאי אתה אישית. מותאם תוכן (א)
Functionality Alert Customized UPS ל להורות כדי-UPS תוכן‘ )להלן: שלך אישית המותאם התוכן את לכלול 

My UPS שירות של ל”דוא הודעות ,QVN של ל”דוא הודעות )כגון המשלוח מצב על ל”דוא בהודעות ’(אישית מותאם
®oiceCh באתר המוצגות מעקב ותוצאות UPS.com ביישום או App Mobile UPS) ,מותאמות תוכן התראות‘ )ביחד 

 בטריטוריה נמצא ושיעדם לך, שהוקצו UPS חשבון מספר)י( תחת שילוח לצורך שסופקו למשלוחים הקשורות ’(,אישית
UPS -ל גישה המספקת אחרת UPS גייתלטכנולו רישיון לך העניק UPS-ש בתנאי ידך, על שנבחרו כפי המותרת,

Customized Functionality Alerts ,לדוגמה( API Retail Alert Customized UPS וכן  Alert UPS.com
Customization Tool.) ל להתחבר או להשתמש שהוא שלישי צד כל להסמיך או להרשות לך אסור- UPS

Alert Customized Functionality ידי על שפותחו או שפיתחת אחרת תוכנה או שהוא ממשק כל באמצעות לרבות 
 עבודות ולהפיק לשנות להעתיק, בלעדי, לא לצמיתות, תמלוגים, ללא רישיון UPS-ל בזאת מעניק אתה כלשהו. שלישי צד

 מסחרי, מראה מסחריים, סימנים לוגו, סמלי תמונות, כל של הגבלה, ללא כולל שלך, אישית המותאם התוכן של נגזרות
 התוכן את לדחות רשאית UPS אישית. מותאמות התראות שליחת למטרת בהם, הכלולים ויצירות עיצובים השירות, סימני
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 תוכן בהתראות האמור אישית המותאם בתוכן השימוש אחרי או לפני אם בין הבלעדי, דעתה שיקול פי על אישית המותאם
 אישית. מותאמות

 סטטוס על הודעות אילו בלבד הבלעדי תהדע שיקול פי על תקבע UPS חברת .הגבלות (ב)
 רק )כגון, כולו את או שלך אישית המותאם מהתוכן חלק לכלול רשאית UPS חברת אישית. מותאם תוכן יכללו המשלוח

  אישית. מותאמות תוכן בהתראות שלך( הלוגו את

 כלשהו אישית מותאם תוכן UPS-ל תספק שלא ומתחייב מצהיר אתה והתחייבות. הצהרה (ג)
 פרטיות או פרסום זכות או רוחני, קניין כל מפר (ii) הלקוח; של שירותים או סחורות ישירות מקדם או מפרסם אינו (i) :אשר

 (iv) ל;”הדוא באמצעות לשיווק המכוונים כאלה הגבלה, ללא כולל, חלים, תקנה או כלל דין, כל מפר (iii) שלישי צד כל של
 תסריט תווית, כל מכיל (v) פורנוגרפי; או לקטינים מזיק אחר, אדם לכל פוגעני וא דיבה מוציא מטריד, מגונה, משמיץ, הוא

 ממוחשב נתון או טרויאני סוס מחשב, וירוס כל מכיל (vi) שהוא סוג מכל שימוש אחר או משתמש, אחר למעקב קוד או
 לא כוזב, הוא (vii) או ;UPS של רכוש או נתונים מערכת, מחשב, כל על להשפיע או לשבש נזק, לגרום העלולים אחרים
 לכתובות אישית מותאמות תוכן התראות של UPS ידי על המשלוח (A) כי ומתחייב מצהיר אתה כן, כמו מטעה. או מדויק

 התראות הצגת או שילוח, לצורכי שסופק רלוונטי למשלוח והקשורות UPS ברשות הנמצאות או ידך על שנמסרו ל”דוא
 תקנה או כלל חוק, של הפרה יהוו לא App Mobile UPS או UPS.com מערכותב למשתמשים אישית מותאמות תוכן

 כל את קיבלת כי (B) וכן ל;”בדוא לשיווק הקשורות כאלה השאר, בין כולל, החלה, אחרת משפטית דרישה של או החלים
 או לוחשמש כך זה במשפט (A) בחלק המתוארות אישית מותאמות התוכן התראות שכל מהנמען הדרושות ההסכמות

 כלל חוק, כל של הפרה יהוו לא הזה, במשפט (A) בחלק כמתואר UPS ידי על אישית המותאמות התוכן התראות הצגת
 אחרת. משפטית דרישה כל של או חלים, תקנה או

 בגין בלבד, וחשבונך אחריותך על ‚UPS משופי את מנזק פטור ותשמר תשפה אתה שיפוי. (ד)
 או גישה עם בקשר או שלך, אישית המותאם בתוכן UPSI של השימוש או הגישה בגלל UPS למשופי שייגרמו נזקים כל

  זה. 9.4 סעיף של מצדך הפרה עקב או אלה, שימוש

 .Choice® My UPS שירותי 9.5

 הגדרות (א)

(i) ישות" MC4B" של ישות פירושה UPSI שירותי ניתנים בה במדינה או במיקום 
 .Business for Choice® My UPS השירות באמצעות ידך על שהוזמנו MC של לוגיסטיקה

(ii) תנאי" BMC4" ישות לבין בינך זמן באותו בתוקף שהיה המשלוח שירותי הסכם פירושם 
MC4B של לוגיסטיקה ששירותי  במדינה או במיקום MC השירות באמצעות ידך על שהוזמנו  for Choice® My UPS

Business עבורם. רלוונטיים  

(iii) של אישיים "תנאים MC" של וההתניות נאיםהת פירושם IUPS זמן באותו בתוקף שהיו 
 .Choice® My UPS שירות באמצעות שהזמנת MC של הלוגיסטיקה שירותי על החלים משלוח/שירותים עבור

(iv) של אישית "ישות MC" ישות פירושה UPSI הלוגיסטיקה שירותי ניתנים בה במדינה 
 .Choice® My UPS באמצעות שהזמנת MC של

(v) של ומסחריים אישיים "שירותים Choice® My UPS" ,שירות ביחד, פירושם  UPS
Choice® My ושירות ®Business for Choice My UPS. 

(vi) של לוגיסטיקה "שירותי MC" השירותים באמצעות שהוזמן לוגיסטיקה שירות פירושו 
 .Choice® My UPS של והמסחריים האישיים

  .Business for Choice® My UPS (ב)

(i) שירות .שירותים Business for Choice® My UPS שבאמצעותו שירות הוא 
 ישותמ מסירה(, שינוי אפשרות )לדוגמה, MC של לוגיסטיקה שירותי להזמין (1)מסוגל  כעסק, פועל אתה כאשר אתה,

MC4B, ידי על המסופקים מסוימים מנהליים נתונים שירותי אל לגשת (2) וכן UPS. של ההלוגיסטיק שירותי כל MC 
 בינך החלים MC4B תנאי (y) -ל בהתאם מסופקים UPS My Choice® for Business השירות באמצעות המוזמנים

 החלים למדינה או למקום הספציפיים למשלוח/שירותים UPS של וההתניות התנאים כולל הרלוונטית, MC4B ישות לבין
 לבוררות, הנוגעות הוראותה כל כגון האמורים במדינה או במיקום יםהזמינ קטנות חבילות משלוחי עבור UPS שירותי על

 המשתמש זכויות של זה 9.5 סעיף (z)-ו ,MC4B ישות ידי על שירותים למתן קשורה או הנובעת תביעה כל על החלות
 ידך על שהוזמנו MC של לוגיסטיקה שירותי כל לגבי MC4B של התנאים לבין ההסכם בין סתירה של במקרה .הסופי

 (הסופי המשתמש זכויות של (ו)9.5 סעיף של לתנאים פרט) UPS My Choice® for Business השירות באמצעות
for Choice® My UPS  השירות באמצעות המסופקים המנהלתיים הנתונים שירותי כל .MC4B של התנאים יגברו
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Business, של הבית בדף אלה מעין שירותים ותיאור זה הסכם של וההתניות התנאים תחת מסופקים  My UPS
Business for Choice® ב זמינים-UPS.com השירות. הענקת במועד התקף 

(ii) השירות באמצעות מוסמך. אדם ולכוח לעובדים הנשלחים משלוחים  My UPS
Business for Choice®, לכתובת שיישלחו שלך עובדים של אישיים למשלוחים הנוגע למידע גישה לך שתהיה יתכןי 

 לו שמותר אחר אדם לכוח המיועדים זו לכתובת ולמשלוחים Business for Choice® My UPS לשירות נרשמת שבה
 מכל וספציפית מדעת הסכמה לקבל אחראי אתה במקום(. העובדים משנה קבלני )לדוגמה, שלך הרשומה בכתובת לשהות

 השירות דרך לך ידווח שלך הרשומה לכתובת שנשלחים שלהם המשלוחים על שהמידע לכך המוסמך האדם ומכוח בדיםהעו
Business for Choice® My UPS. 

(iii) כל מנהל מערכת של אותו חשבון שירותי משתמש. אם אתה כמשתמש גישה ,
UPS® My Choice for Business כגון  שלך הקשר ופרטי שלך הכניסה פרטי)למשל,  שלך החשבון לפרטי גישה יקבל(

כולל כאשר אתה בוחר להשתמש בחשבון אישי קיים של מס' טלפון או כתובת דוא"ל, , UPS.com-ב שלך המשתמש שם
UPS.com  עבור שירותיUPS® My Choice for Business שלך( ומידע  המנוישלך ותאריך חידוש  המנוי(, סטטוס

בן שש ספרות, סוג כרטיס התשלום יחד עם ארבע הספרות  UPSר חשבון שאתה מקשר לחשבון שלך )למשל, מספ
האחרונות של כל כרטיס תשלום קשור, וזיהוי של כל שיטות התשלום הדיגיטליות הקשורות לחשבונך(. אם אתה משתמש, 

א תהיה אם תחליט שלמנהל מערכת ל UPSלשימוש אישי בטכנולוגיה של  ףנוס UPS.comאתה רשאי לבחור ליצור חשבון 
 שבו אתה משתמש מסיבות אישיות.  UPS.comגישה לפרטי החשבון עבור חשבון 

(iv)  .על ידי האדם הממונה על חשבון מנהל מערכת אם הוגדרת כגישה כמנהל מערכת
אדם זה אתה נציגו של "(, אתה מצהיר כי My Choice)"מנהל מערכת של  UPS® My Choice for Businessשירותי 

זה בשמו של בעל חשבון  UPS® My Choice for Businessעל הסכם זה ולגשת לחשבון שירותי  והינך מורשה לחתום
מעניקה לך גם את הזכות  UPS(, b()iii)9.5, בנוסף על היכולות של משתמש בסעיף My Choiceכזה. כמנהל מערכת של 

העדכני לאותה עת,  UPS® My Choice for Business"( של CAC"-( למרכז ניהול המערכת של החברה )הiלגשת: )
 UPS® My Choiceשעשוי לכלול תפריטי ניהול מערכת קשורים ואת תכונות ניהול המערכת האלה עבור חשבון שירותי 

for Business ( הרלוונטי, וכןiiמידע בנוגע ל ) שירותיחשבון UPS® My Choice for Business הקשור( ,iו )-(ii )
 UPS® My Choice forהמשתמש של חשבון שירותי  חשבונותגישה לכל  קבלאתה ת. שניהם בהתאם להסכם

Business מנויים  על הודעהבהקשר לחשבונות אלה )למשל,  המתבצעות"ל על פעולות מנהלתיות דוא הודעות ויקבל, זה
לא תשתף את ה אתשנוספו, בוטלו, שודרגו, שודרגו מטה או פקעו, או סוגיות כלשהן בנשוא תשלומים הקשורים למינויים(. 

 מלבד אדם כל עם( UPS.com-ב משתמש שם, UPS.com-ב משתמש מזההפרטי הכניסה של חשבון המשתמש )למשל, 
 Myזכותך כמנהל מערכת של  .אחרת דרך בכל לחשבון הכניסה פרטי של סודיותם על ותשמור לחשבון הקשור המשתמש

Choice לגשת ל-CAC  עשויה להיות מבוטלת בכל עת על ידיUPS  או האדם הממונה על חשבון שירותיUPS® My 
Choice for Business הקשור, על פי שיקול דעתם הבלעדי. בנוסף, זכותך לגשת ל-CAC  תבוטל באופן אוטומטי עם

הקשור להשתמש  UPS® My Choice for Businessתום התפוגה או ביטול זכותו של האדם הממונה על חשבון שירותי 
 ®UPSרשאים להגדיר כל משתמש אחר של  My Choiceמאשר ומסכים לכך שמנהלי מערכת של  באותו חשבון. אתה

My Choice for Business  כמנהל מערכת שלMy choice  עם זכויות הזהות לאלה של מנהל המערכת הראשון של
My Choice. 

  .Choice® My UPS (ג)

(i) .השירות שירותים Choice® My UPS פועל אתה כאשר שבאמצעותו, שירות הוא 
 (2ו) MC של אישית ישותמ מסירה( שינוי אפשרות )לדוגמה, MC של לוגיסטיקה שירותי להזמין (1) יכול אתה כצרכן,
 השירות באמצעות המוזמנים MC של הלוגיסטיקה שירותי כל .UPS ידי על המסופקים מסוימים נתונים לשירותי לגשת

Choice® My UPS של לוונטיתהר האישית הישות ידי על מסופקים MC לפי (y) של האישיים התנאים MC אותה עבור 
 לשירותי הרלוונטיים למדינה או לטריטוריה UPS של הספציפיים ההובלה/שירות והתניות תנאי כולל ,MC של אישית ישות
UPS םבה הנכללות כלשהן הוראות כגון זה, מסוג טריטוריהב או במדינה הזמינים קטנות חבילות של משלוחים עבור 

 (z) וכן ,אליו קשורה או MC של אישית ישות ידי על שירותים ממתן הנובעת תביעה כל על חלות אשר לבוררות, הנוגעות
 שירותי כל לגבי MC של האישיים םתנאיה לבין ההסכם בין סתירה של במקרה .הסופי המשתמש זכויות של זה 9.5 סעיף

 המשתמש זכויות של )ו(9.5 סעיף תנאי כולל )לא Choice® My UPS באמצעות שהוזמנו זה מסוג MC של לוגיסטיקה
 מסופקים ,Choice® My UPS השירות באמצעות המסופקים הנתונים שירותי כל .MC של האישיים םתנאיה יגברו ,הסופי

 UPS.com-ב זמין Choice® My UPS של הבית בדף כאלה שירותים ותיאור זה הסכם של וההתניות התנאים פי על
 השירות. הענקת דבמוע ותקף

(ii) ,שירותב משתמש אתה כאשר ופרסים. זכות נקודות תמריצים My UPS
Choice® שינוי כולל ,מסוימים לוגיסטיים שירותים לבחירת תמריצים מבחר לך שיציעו ייתכן משלוחים, לנהל מנת על 

 הזכות נקודת את יחלהרוו עשוי אתה תמריץ, בוחר אתה כאשר ’(.תמריץ)‘ השירות רמת את או שלך המשלוח מיקום
 בגורמים כתלות משתנים התמריצים ’(.זכות נקודת)‘ התמריץ של הלוגיסטי השירות בהצלחה יושלם כאשר אליו הקשורה

 ככרטיס)י( או מתנה תמורת רק אותן לפדות וניתן במזומן זכות נקודות להמיר ניתן לא השירות. וברמת במיקום השינוי כגון
 אינטרנט אתר באמצעות נפדים Choice My פרסי ’(.Choice My פרס)‘ בקירוב שווה או שווה ערך בעלי צבור, ערך

 פרסי ופדיון לניהול בו ושימושך הספק לאתר שלך הגישה .הספק"( )"אתר ידינו על המועסק ספק ידי על המופעל
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Choice My, פרס לכ .הספק באתר מפורטים שאלה כפי הספק ידי על המפורסמים וההתניות לתנאים כפופים Choice My 
 על זה. מעין Choice My פרס לכל הקשור המשתתף השלישי הצד סוחר של נוספים והתניות לתנאים כפוף להיות עשוי
 פרסי .Choice My פרס של הפרטים בעמוד ’והתניות תנאים’ה קישור על לחץ הסוחר, של וההתניות בתנאים לעיין מנת

Choice My פרסי עבור רק זכות בנקודות להשתמש רשאי ואתה עת, בכל להשתנות עשויים Choice My בזמן הזמינים 
 זכות. נקודות של מסוים לערך שהגעת ברגע Choice My בפרסי זכות נקודות להמיר ממך לדרוש עשויה UPS הנוכחי.

 .Choice My לפרסי הומרו שלא כותהז נקודות כל על תוותר אתה ,Choice® My UPS שירותל הרשמתך את תבטל אם
UPS שירות של כתכונה התמריצים את להפסיק רשאית Choice® My UPS תקבל אתה עת. בכל אותם להשעות או 

 יתרה של סופי פדיון לבצע כיצד אותך ניידע אנו הפסקה, של במקרה השעייתם. על או התמריצים של הפסקה על התראה
 תקבל ,וב להשתמש או Choice® My UPS לשירות לגשת שלך הזכות או זה הסכם הפסקת עם זכות. נקודות של כלשהי

 שלך הזכות או זה הסכם הפסקת לאחר חודשים (6) שישה זכות. נקודות של כלשהי יתרה של סופי פדיון לביצוע הוראות
  זכות. נקודות של כלשהי יתרה של סופי פדיון לבצע יותר תוכל לא ,וב להשתמש או Choice® My UPS לשירות לגשת

 בתנאים המפורטים הרלוונטיים והחיובים העמלות כל את לשלם מסכים אתה יובים.חו עמלות (ד)
 Choice® My UPS לשירותי הקשורים "(MC "תנאי )ביחד, הרלוונטיים MC4B בתנאי או MC של הרלוונטיים האישיים
My UPS -ב פרמיום חברות או Choice® My UPS-ב פרמיום חברות עבור עמלה ,)לדוגמה והמסחריים האישיים

Business for Choice®)  של לוגיסטיקה ושירותי MC ,האישיים השירותים דרך בוצעה, אליהם שהגישה או שהוזמנו 
-ב פרמיום חברות ועבור Choice® My UPS-ב פרמיום חברות עבור עמלות .Choice® My UPS של והמסחריים
Business for Choice® My UPS סיבה משום חלקי או מלא כספי החזר עבורן יתקבל ולא מראש לתשלום ותניתנ 

My UPS -ב פרמיום חברות עבור או Choice® My UPS-ב פרמיום חברות עבור העמלות אם הבהרה, לשם שהיא.
Business® for Choice ,שהיכל מהוזלה כתוצאה חלקי, או מלא אחר, פיצוי כל ו/או החזר הנחה, לכל זכאי אינך יוזלו 

 או Choice® My UPS-ב פרמיום חברות עבור השנתיות העמלות לגביית האחריות את להקצות עשויה UPS זה. מסוג
 החלות הודעה למתן דרישות לכל כפוףב שותפה. לחברה Business® for Choice My UPS-ב פרמיום חברות עבור

 של הלוגיסטיקה שירותי על שיחולו חיובים /אוו עמלה כל לשנות רשאית תהיה הרלוונטית MC ישות החל, החוק פי על
MC הלוגיסטיקה שירותי את לספק יהיה ניתן לא אם יוערכו לא נוספים וחיובים עמלות מוקדמת. הודעה מתן ללא עת בכל 
 ו/או עמלות יםמערבה ומסחריים אישיים Choice® My UPS  שירותי דרך שהוזמנו MC של לוגיסטיקה שירותי .MC של

 יכולים , ®Business for Choice My UPS-ב או ,Choice® My UPS-ב פרמיום חברות עמלות או ספיםנו חיובים
 כרטיס )למשל, UPS.com דרך שלך UPS לחשבון כניסה ידי-על לבחירה הזמין תשלום אמצעי ידי על משולמים להיות

 לנציגה או UPS-ל מאשר אתה ."תשלום אפשרויות"ב ובחירה שלך החשבון פרופיל הגדרות ,(UPS חשבון או תשלום
 חשבון שבפרופיל התשלום' 'אפשרויות בחלק שנבחרה אחרת תשלום שיטת או התשלום כרטיס את אוטומטי באופן לחייב
UPS שירותי עבור רלוונטיים וחיובים עמלות כל עבור שלך Choice® My UPS לוגיסטיקה ושירותי ומסחריים אישיים 

 בשיטת כאלה סכומים לחייב ולהמשיך ,ומסחריים אישיים Choice® My UPS שירותי באמצעות המוזמנים MC של
 באמצעות אישורך את לבטל או התשלום שיטת את לשנות יכול אתה אישורך. את שתבטל עד נדרש, כאשר הזו, התשלום

 ימים 10 עד UPS-ל יידרשו רצוי. ישינו כל של ועריכה שלך UPS חשבון בפרופיל התשלום' 'אפשרויות בחלק בחירה
 אותו. לבטל או שלך התשלום באישור שינוי כל לבצע מנת על םקלנדאריי

My UPS  של והמסחריים האישיים םהשירותי תכונות .Choice My UPS® תכונות (ה)
®Choice של הלוגיסטיקה שירותי ושל MC שמהההר שיטת מגוריך, מקום בסיס על להשתנות עשויות עבורך הזמינים 

 לחלק מוגבלת גישה לספק עשויה UPS זאת, בעקבות החלים. ולהתניות לתנאים והסכמתך ידך, על שסופק המידע שלך,
 MC של הלוגיסטיים מהשירותים חלק ושל Choice My UPS® של והמסחריים האישיים השירותים של מהתכונות
 לגשת שתוכל לפני מספק זהות אימות למסור רששתיד ייתכן בדוא"ל(. משלוח התראות לקבלת שתוגבל ייתכן )לדוגמה,
 האישיים השירותים של מסוימות לתכונות או Choice My UPS® של והמסחריים האישיים לשירותים לחשבונך

 לכתובת משלוח מחדש לנתב היכולת )לדוגמה, MC של הלוגיסטיקה שירותי או Choice My UPS® של והמסחריים
 של הלוגיסטיקה שירותי ושל Choice My UPS® של והמסחריים האישיים שירותיםה של הספציפיות התכונות אחרת(.

MC של והמסחריים האישיים השירותים לקבלת לחשבונך נכנס אתה כאשר לך המוצגות אלה הן עבורך הזמינים  UPS
®Choice My. 

 עת, בכל Choice® My UPS של והמסחריים האישיים בשירותים להשתמש להפסיק רשאי אתה
 כניסה ידי על עת בכל Choice® My UPS של והמסחריים האישיים בשירותים חברותך את להפסיק רשאי תהוא

 בחירת שלך, Choice® My UPS להעדפות גישה ,Choice® My UPS של והמסחריים האישיים בשירותים לחשבונך
 והמסחריים האישיים בשירותים חברותך את לסיים גם רשאי אתה שלך. החברות את לבטל ובחירה שלי", החברות "ניהול

 המתפרסם מגוריך במקום UPS של הלקוחות שירות של הקשר מספר עם קשר יצירת ידי על Choice® My UPS של
 My UPS -ב הפרמיום חברות עמלות על חלקי או מלא זרהח לך תספק לא UPS ואולם, .UPS.com באתר מקוון באופן

Choice® ב הפרמיום חברות או-Business for Choice® My UPS שכזה. סיום לאחר  

 )ביחד, רלוונטית MC של אישית ישות או רלוונטית 4BMC ישות .MC של לוגיסטיקה שירותי (ו)
 והבלתי הבלעדי דעתה שיקול פי על קובעת, היא אם MC של לוגיסטיקה שירות כל לספק לסרב רשאית "(MC של ישות"

 את לעצמה שומרת והיא כלשהו, שלישי לצד או לפעולותיה לעובדיה, ,UPSI-ל סיכון יהווה הדבר זאת תעשה שאם מוגבל,
 זאת. לעשות הזכות
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(i) מסירה. לשינוי קשותב UPS לחברי לספק עשויה Choice My SUP בקשה לשירותי גישה 
 הזמינים ישנן(, )אם החלות וההנחות העמלות כולל מסירה, לשינוי בקשה שירותי של תיאורים למצוא תוכל מסירה. לשינוי

 הבקשה כאשר רק יחולו מסירה לשינוי בקשה שירותי עבור Choice My UPS-ב החבר עמלות שלך. MC-ה בתנאי עבורך,
 מסירה לשינוי הבקשה ושירות comUPS.-ב Choice My UPS-ב שלך החבר חשבון באמצעות מוגשת מסירה לשינוי
 מסירה או העברה מחייבת מסירה לשינוי כלשהי בקשה אם בתוקף. נמצאת Choice yM UPS-ב שחברותך בזמן מבוצע

 השולח( ידי על במקור שפורטה המסירה )כתובת המקורי הנמען כתובת עבור המקורי המשלוח לאזור מעבר המשלוח של
 בהתאם חלות( תשלום תוספות )כולל נוספים הובלה דמי גם יחולו השולח, ידי על שנבחרה מהרמה הגבוהה שירות  רמת או

 הכתובת לבין המקורית הנמען כתובת בין שיחול התעריף לפי יחושבו קיימים( יהיו )אם ההובלה דמי .MC בתנאי לקבוע
 המקורי המסירה זמןל האחריות מסירה, לשינוי בקשות של ןאופיי בשל בקשתך. עם בקשר שיצוין בסכום המעודכנת
 או במיקום הרלוונטית MC ישות ידי על זמינים שאלה )ככל UPS של כספי להחזר לשירות/התחייבות והאחריות

 עבורך הרלוונטית העמלה מסירה. לשינוי בקשה שירותי במסגרת משלוחים על יחולו לא שלך( המגורים מדינת/טריטוריית
 שליחת בעת שונה עמלה שתוצג ייתכן אולם שלך, בחשבונית תופיע סירהמ לשינוי בקשה עבור Choice yM UPS-ב כחבר
 מסירה. לשינוי בקשה

Access UPS  של מיקום .Point® Access UPS של למיקום מסירה .א
Point® ידי-על שנבחר עצמאיים ובניהול בבעלות עסק הוא UPS, זמין שהדבר ככל יכולים, אחר מקבל או הנמען ובו 
 הנה Point® Access UPS של למיקום מסירה משלוח. של מסירה לקבל שלך, המגורים במדינת/טריטוריית או במיקום
 הנמצאת Point Access UPS אל ךאלי הנשלח משלוח של המסירה כתובת את המשנה MC של לוגיסטיקה שירות

 השאר, בין כולל, למגבלות, כפופים Point® Access UPS של במיקום למסירה להתקבל העשויים משלוחים בקרבתך.
-ב הזמין Point® Access UPS למיקומי במדריך שנקבע כפי המוצהר, ולערך בפועל לערך לגודל, למשקל, בנוגע

UPS.com. של מיקוםב כלשהו משלוח שחרור לפני Point® Access UPS ,ייתכן אחר, מורשה מקבל לידי או לידיך 
 כולל, המורשה, המקבל לזיהוי וכן הנמען של ולכתובתו לשמו מספיק אימות לספק תידרשו המורשה, המקבל או שאתה,

 החוק פי על זאת לעשות תידרש שלא ייתכן מסוימים שיפוט שבתחומי למרות ממשלתית. זהות תעודת הצגת היתר, בין
 את ותקבל המורשה, למקבל תודיע כי ומתחייב מצהיר אתה )מלבדך(, אחר מורשה למקבל משוחרר משלוח כאשר החל,

 למדינות שיועבר וייתכן והרשאה, זהויות אימות לצורך UPS ידי-על יעובד UPS-ל שנמסר אישי מידע שכל לכך הסכמתו
 במקור. המידע את אספה PSU שבהם המדינה או הטריטוריה שאינן לטריטוריות או

 אחריותך על הוא Point® Access UPS של במיקום ביקור כל לעיל, האמור למרות
 כפופה Point® Access UPS של למיקום נשלחו אשר התעכבו, או ניזוקו שאבדו, חבילות בגין UPS של חבות כל בלבד.

 ,Point® Access UPS של במיקום יסוףלא להשאיר בבקשות הרלוונטיים. MC ובתנאי להלן המפורטות למגבלות
 שבעה במשך יישמרו הן שם ריקו, ופוארטו מקסיקו קנדה, ב,”בארה )למעט ימים (10) עשרה במשך יישמרו המשלוחים

  לשולח(. יוחזרו החבילות אם השולח עבור יחושבו ההובלה )דמי לשולח יוחזרו אלה שמשלוחים לפני ימים( (7)

(ii)  קריאה לפי איסופים. UPS של פרימיום לחברי תספק Business for Choice yM UPS 
 ועל קריאה לפי איסופים על לפרטים שלך MC4B-ה תנאי את ראה נוסף. חיוב ללא קריאה לפי איסופים של הקצאה

 קריאה לפי האיסוף את להזמין יש שלך, ההקצאה במסגרת קריאה לפי לאיסוף ייחשב שהדבר מנת על שלך. ההקצאה
 פרמיום חברות לך שיש בזמן ולבצעו ups.com-ב הזמין Business for Choice My UPS של המחוונים לוח בעזרת
 כחלק להיחשב יכולה הזמנתך אם עמלה. תוצג קריאה לפי איסוף הזמנת בעת .Business for Choice My UPS-ב תקפה

 עמלה. כל תשלם לא חשבוניתה הוצאת ובעת שלך מההקצאה תקוזז היא ביצועה לאחר שלך, מההקצאה

(iii)  מסירה. חלונות UPS לחברי לספק רשאית Choice My UPS בדרך משוער מסירה חלון( 
 את מבטיחה אינה היא משוער, מסירה חלון מגדירה UPS-ש בכך נכנסים. משלוחים עבור שעות( ארבע של חלון כלל

 מסירה חלון לבחור יכולת Choice yM UPS-ב פרטניים לחברים לספק רשאית UPS זה. חלון במהלך המשלוח מסירת
 אם שנבחר. בחלון המשלוח את למסור מבטיחה UPS, UPS ידי על מאושר שבחרת החלון אם משלוח. עבור שעתיים של

UPS ש יהיה שלך והבלעדי היחיד הסעד המאושר, החלון תום לפני המשלוח את למסור יכולה אינה-UPS אותך תחייב לא 
 את אספקתה-אי על המבוססים כלשהם נזקים בגין חבות כל תהיה לא UPS-ל המאושר. חלוןב מסירה עבור בעמלות
 המאושר. החלון תום לפני המשלוח

(iv) של משפחה' בן 'הרשאת הלוגיסטיקה שירות משפחה. בן הרשאת ®Choice My UPS 
 אדם הוא חהמשפ בן שלך. המשפחה בני שאר עם Choice® My UPS השירות של היתרונות את לשתף לך מאפשרת

 UPS ידי-על מתאפשר שהדבר ככל אליך. וקשור שלך, כמו משפחה שם אותו בעל כמוך, הכתובת באותה מתגורר אשר
 MC של הלוגיסטיקה בשירותי בשימוש משפחה. בן להוסיף שתוכל ייתכן שלך, המגורים במדינת/טריטוריית או במיקומך
 ומתחייב מצהיר אתה ,Choice My UPS®-ב שלך לחברות ויךוהמש ביתך במשק עמך המתגורר לאדם המיועדת לחבילה

 משלוחים, בהתקדמות צפייה כולל המשפחה, בן של למשלוח הקשורות פעולות להשלים זה אדם ידי על מורשה אתה כי
 משפחה בן כל של הסכמתו את לקבל מחויב שאתה לכך מסכים אתה המשלוח. הוראות והגדרת משלוחים התראות הגדרת

 משפחה בן אותו של כתובתו ואת שמו את תשתף ובכך ,Choice® My UPS-ב שלך לחברות זה משפחה בן סיףשתו לפני
 .UPS עם

(v)  לפונקציית הרשאה Leave at Location. ל רשאהה' הלוגיסטיקה שירות-Leave at 
Location' של UPS My Choice® המשלוח את ישאיר שלנו שהנהג תרצה שבהם מסוימים מיקומים להגדיר לך מאפשר 
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 בשירות תבחר אם שלך, המגורים במדינת/טריטוריית או במיקומך הרלוונטית MC ישות ידי-על יתאפשר שהדבר ככל שלך.
Leave at Location בשירות תבחר אם או מסוים, אדם בידי ושארי שמשלוח ותציין with Leave  Leave Neighbor,

 Neighbor Business withאוRelease Signature Authorized , להוראה בהתאם המשלוח שהשארת לכך מסכים אתה 
 המשלוח ידי-על שנגרם נזק או אובדן כל על גם כמו ,למשלוח נזק או אובדן כל על אחריות מקבל אתה מסירה. מהווה שלך

 ,Release' Signature 'Authorized של במקרה או, להנחיותיך, בהתאם שוחרר שהמשלוח לאחר שלישיים, לצדדים גם
 לקבלת מבוגר חתימת שדרושה ציין השולח אם זמין יהיה לא Location at Leave-ש ייתכן הנמען. של דעתו שיקול לפי

 המסירה. מאפשרויות אותה החריג השולח אם או שלך המשלוח

 Leave with-ו eLeav with Neighbor לפונקציות הרשאה (.א)
Business Neighbor. הלוגיסטיקה שירותי Leave with Neighbor של Choice® My UPS ו- Leave with 
Business Neighbor של UPS My Choice®Business for  אצל שלך המשלוחים השארת על להורות לך מאפשרים 

 לכבד לבחור רשאית הרלוונטית MC ישות המקורית. המקבל תובתמכ קצר/מוגבל הליכה במרחק הנמצא עסק בית או שכן
My UPS  לשירות או Leave with Neighbor הלוגיסטיקה שירות עם Choice® My UPS לשירות בקשה לכבד לא או

Business for Choice® הלוגיסטיקה שירות עם Leave with Business Neighbor והבלתי הבלעדי דעתה שיקול לפי 
 בשירות לחילופין, או, ,Leave with Neighbor הלוגיסטיקה שירות עם Choice® My UPS בשירות בחרת אם מוגבל.

®UPS My Choice הלוגיסטיקה שירות עם Leave with Business Neighbor הדבר שבו )בהיקף משלוח עבור 
 תבקש UPS (1) הבאות: ההוראות יחולו שלך(, המגורים במדינת או במיקום הרלוונטית UPSI ישות ידי על מתאפשר

 (2) וכתובת; הקשר איש שם או החברה שם שלך: השכן העסק בית אודות על הבא המידע את הפחות, לכל לספק, ממך
 המשלוחים מסירת לצורך יעובדו נתוניו כי תנקוב, שבשמו שכן עסק בית לכל להודיע החובה עליך חלה כי מסכים אתה

 עם השכן העסק בית את המזהה כאמור, מידע שתשתף לפני שכן עסק בית מכל הסכמה לקבל עליך וכן שלך, הנכנסים
UPS ל ותתיר-UPS ולישות MC אתה כי ומתחייב מצהיר אתה (3) וגם האמורים; השכן עסק שכן/בית עם קשר ליצור 

 כל על זה ובכלל מספק, שאתה המידע על אחראי נשאר אתה אלה. פרטים לשתף האמור השכן העסק בית ידי על מורשה
 (1) כי תנקוב שבשמו שכן, עסק בית שכן/ לכל להודיע חובה עליך חלה כן, כמו שלך. השכן העסק השכן/בית לגבי מידע
 למטרה MC ישות ידי על שיעובדו האמור, השכן העסק השכן/בית של האישי המידע של הנתונים מחזיקת היא MC ישות

 או ממך UPS-ל ייוודע אם ולתקנו. שלו האישי למידע לגשת הזכות תהיה האמור השכן העסק לשכן/בית (2) וכן זו,
 בצעדים תנקוט UPS עבורך, משלוחים לקבל מעוניין אינו שלך השכן העסק השכן/בית כי שלך השכן העסק מהשכן/בית

  זו. בקשה אחר תמלא הרלוונטית MC שישות מנת על עת, באותה UPS עבור זמינים שיהיו כלכ סבירים,

My UPS  שירות .Authorization Release Shipment Authorized (.ב)
®Choice הלוגיסטיקה שירות עם Release Shipment Authorized לישות הרשאה לתת לך מאפשר MC משלוחים לספק 

Shipment Authorized  השירות בבחירת אישי. באופן לחתום כדי זמין יהיה לא מרשה אדם כאשר מסירה על חתימה ללא
Release, לישות מפורש באופן מאשר אתה MC כדי נמצא לא אחד כשאף שלך בכתובת אליך המיועדים משלוחים לשחרר 

 MC ישות הנבחר. במיקום המשלוח השארת את התירל כדין מוסמך אתה כי ומתחייב מצהיר ואתה המשלוח, את לקבל
 סופית הוכחה מהווה MC ישות של משלוח רשומת המסירה. במעמד חתימה תשיג ולא בלבד אחת מסירה ניסיון תבצע

 על שהוסכם במיקום ישוחרר שהמשלוח לכך מסכים אתה ,Release Shipment Authorized בשירות בבחירתך למשלוח.
 לצדדים גם ,המשלוח ידי על שנגרמו נזק או אובדן כל עבור כן כמו ,למשלוח נזק או אובדן כל על ותאחרי מקבל אתה ידך.

Authorized -ה בקשת את לכבד מוגבל ובלתי בלעדי דעת בשיקול מחזיקה MC ישות בכתובת. שוחרר שהוא אחרי שלישיים,
Release Shipment חששות או קיצוני אוויר מזג כגון משלוח תנאי בעקבות לדוגמה, זאת, לעשות לא )ורשאית שלך 

 לקבלת מבוגר חתימת שדרושה ציין השולח אם זמין יהיה לא Release Shipment Authorized-ש ייתכן בטיחותיים(.
 המסירה. מאפשרויות אותה החריג השולח אם או שלך המשלוח

(vi) תוכל לבחור להורות לחבילות איחוד .-UPS ן להחזיק במשלוח אחד או יותר מבי
 UPSהרשומה בחברות  ®UPS My Choice-המשלוחים שלך לשם איחוד ומשלוח באותו היום לכתובת המשלוח שלך ב

My Choice® .שלך 

(vii) Delivery Intercept .UPS  לחברי  לספק עשויהUPS My Choice for 
Business של שירותי הלוגיסטיקה של יירוט מסירה,  תיאוריםלמצוא  ניתן. גישה לשירותי לוגיסטיקה של יירוט מסירה

 UPS My Choice for Business-שלך. דמי החבר ב MC-הכולל עמלות והנחות רלוונטיות )אם ישנן(, הזמינות לך בתנאי 
-ב שלך החבר חשבון באמצעות מוגשת מסירה ליירוט הבקשה כאשר רק זמינים מסירה יירוט של יקהעבור שירותי לוגיסט
UPS My Choice  בכתובתups.com ושירות הלוגיסטיקה ליירוט מסירה מבוצע בזמן שחברותך ב-UPS My Choice 

עבור שירותי לוגיסטיקה של יירוט מסירה תופיע בחשבונית  UPS My Choice-ב כחבר תחולנמצאת בתוקף. העמלה ש
 שלך, אך עמלה שונה עשויה להיות מוצגת בעת הגשת בקשה לשינוי מסירה.

(viii)  י הגעה. התראות לפנUPS עשויה לספק התראות לפני הגעה לחברים ב-UPS 
My Choice for Business ,התראות לפני הגעה הן מסרונים או הודעות דוא"ל לגבי מסירה מתקרבת של משלוח .

דקות לפני המסירה המשוערת(.  60-ו 45, 30, 15הנשלחים בזמן ייעודי לפני המסירה המשוערת של משלוח )למשל, 
UPS  אינה מבטיחה שמשלוח יגיע עד או בזמן המסירה המשוער שלפי התראה לפני הגעה. לא כל המשלוחים יתאימו

 UPSוכל משלוח שעבורו  UPS SurePostלהתראות לפני הגעה. למשל, התראות לפני הגעה אינן זמינות עבור משלוח 
זמינות אם הנראות של המשלוח הנכנס אינה  אינה מסוגלת לקבוע התחייבות לזמן מסירה. התראות לפני הגעה לא יהיו

 זמינה.
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(ix) חלונות מסירה משוערים. UPS  עשויה לספק חלונות מסירה משוערים לחברי
UPS My Choice for Business חלון מסירה משוער הוא אומדן למסירתו של משלוח, מלבד משלוחים שעבורם חבר .
UPS My Choice for Business ים בהתאם לרמת שירות עם התחייבות לזמן מסירה, אך לא הינו המקבל, שאינם נשלח

אינה מבטיחה שהמשלוח יגיע עד או בזמן המסירה המשוער של חלון מסירה משוער.  UPS SurePost .UPSכולל משלוחי 
. פונקציית חלון המסירה המשוער לא תהיה זמינה אם הנראות של המשלוח  לא כל המשלוחים יתאימו להתראות לפני הגעה

 יוצא אינה זמינה. ה

(x) תמיכת לקוחות מורחבת. UPS  תספק לחבריUPS My Choice for Business  תמיכת
  .UPSשתספק  PINלקוחות מורחבת באמצעות מספר טלפון בחיוג חינם הזמין באמצעות קוד 

 שירותי ידי על הנוצרות הודעות לקבלת העדפותיך על UPS-ל להודיע תוכל שורת.תק העדפות (ז)
ce®Choi My UPS ה חשבון פרופיל עדכון ידי על תקשורת"( )"העדפות והמסחריים האישיים-UPS את לשקף כדי שלך 

 המשתנות אחרות זכויות לך שיהיו ייתכן ,כצרכן Choice® My UPS בשירות השימוש בעת שלך. התקשורת העדפות
 למשנהו. אחד שיפוט מתחום

 כדי והמסחריים האישיים Choice® My UPS בשירותי השימוש בעצם והסכמה. אישור (ח)
 המשלוח של השולח ידי על מורשה )ב( או השולח א() הינך (i) כי ומתחייב מצהיר אתה ,MC של לוגיסטיקה שירותי להזמין

 לאשר חלופית, לכתובת משלוח של המסירה של מחדש ניתוב כולל השולח, של המסירה הוראות את לשנות (I)-ל הנדון
-ו למסירה, חדש מועד לקבוע או השולח, ידי על שנבחרו שירות רמת או שירות לשנות ,מסירה לעכב משלוח, של שחרור

(II) כי מתחייב אתה וכן למשלוח, בנוגע המסירה על ומידע מוקדמת התראה לקבל (ii) ההיתרים האישורים, כל את קיבלת 
 .MC של טיקההלוגיס שירותי של ההטבה את לקבל או לנצל להזמין, כדי הדרושים האחרים וההסכמות

 משלוח שאפשרויות לכך מסכים אתה .בדואר סודיות חוקי תחת הגנה על ויתור כתב  (ט)
 בדואר סודיות חוקי פי על המוגן שמידע בכך כרוכות להיות יכולות MC של הלוגיסטיקה משירותי כחלק הזמינות מסוימות

 לב לשים עלול לך שיועדה חבילה שקיבל שכן )לדוגמה, שלישיים לצדדים לידוע יהפוך שלך השיפוט בתחום חלים אשר
 גןהמו שהמידע בכך כרוך Choice® My UPS בשירותי שלך השימוש עוד כל מסוים(. משולח חבילה שקיבלת לעובדה

 שלישיים לצדדים ידוע, להיות עשוי או ידוע, יהיה אליך שמיועדים למשלוחים הנוגע החל בדואר סודיות חוק כל פי על
 משלוחים למסירת בנוגע הללו, בדואר הסודיות חוקי פי על שלך, ההגנה על מוותר אתה שלך, המשלוח להוראות בהתאם
  .MC של הלוגיסטיקה שירותי או Choice® My UPS ירותיש של האמורה בפונקציה בחירתך ידי על אליך, שכאלה

UPS  של והמסחריים האישיים לשירותים  הנוגע בכל ,UPS של הצדדים על .אחריות הגבלת (י)
Choice® My של הלוגיסטיקה ושירותי MC, סוג מכל נזק או חבות תביעה, אובדן, כל לגבי כלפיך אחריות כל תחול לא 

 בגין חבות לרבות ,אחרת או חוזה על מבוסס הוא אם בין עונשי, או מיוחד תוצאתי, עקיף, יר,יש נזק היתר בין כולל שהוא,
 שירותים להוראותיך, בניגוד או בהתאם משלוח ,מעוכבת מסירה או נכון הלא לנמען מסירה המשלוח, של נזק או אובדן

 אחריות עצמה על מקבלת אינה MC ישות הרלוונטיים, MC תנאי פי על הוראותיך. של מילוי-אי תוך או להוראותיך בהתאם
 אובדן או עסקיות הזדמנויות אובדן רווחים, אובדן חלופיים, תחבורה אמצעי כל של עלות כגון גרידא, כלכליים הפסדים בגין

 במיקומך לוונטיתהר MC ישות ידי על מוצעת שהיא )ככל UPS של כספי להחזר לשירות/ההתחייבות האחריות הכנסות.
 הגבלה, ללא לרבות, ,MC של הלוגיסטיקה לשירותי הכפופות חבילות על תחול לא שלך( המגורים במדינת/טריטוריית או

 אובדן, בגין תביעה כל על MC לישות יודיעו הנמען, החל, החוק לפי שנדרש ככל או המקורי, השולח השירות. ברמת לשינוי
 UPS של הצדדים על תוטל לא החל, החוק לפי המותרת המרבית במידה רלוונטיים.ה MC לתנאי בהתאם עיכוב או נזק

 בחוק המונח )כהגדרת עליון כוח של מאירוע הנובעים (2) או מרשלנותה, נובעים אינם (1) אשר הפסדים, בגין אחריות
 המרבית במידה .MC של הלוגיסטיקה ולשירותי והמסחריים האישיים CHOICE® MY UPS לשירותי הנוגע בכל החל(

 שינוי, גניבה, אובדן, היתר, בין כולל, אובדן, לכל אחראים UPS צדדי יהיו לא מקרה בשום החל, החוק פי על המותרת
 האישי למידע הנוגעים תקלה או סיכון, אחרת, אבטחה פרצת או שלך, האישי המידע של מורשות בלתי השגה או גישה
 באבטחת פגיעה או לרעה משימוש כתוצאה שנגרמו או הנובעים אחרת, דרך כלב או שלישיים צדדים ידי על אם בין שלך,

 כדי MC ולישות UPS-ל סיפקת אשר חופשות(, על מידע או לגישה אבטחה קודי אליהם, היתר בין )לרבות, האישי המידע
 .MC של קההלוגיסטי שירותי ואת והמסחריים האישיים CHOICE® MY UPS שירותי את לך לתת מהן אחת לכל לאפשר

 המשרה נושאי ואת UPSI ואת השולח את מחבות ולפטור להגן לשפות, מסכים אתה .שיפוי (יא)
 אכיפה הליכי לפעולה, עילות חבויות, הוצאות, דרישות, תביעות, מכל ונמחיהם, ויורשיהם כוחה באי עובדיה, מנהליה, שלה,

 ®My UPS Choice בשירותי שלך רשלני או תנאו בלתי לשימוש (1) הקשורות או הנובעות וסוג, מין מכל ותביעות
 UPS דרישותל או הרלוונטיים תקנותל או חוקיםל שלך ציות-אי MC; (2) של הלוגיסטיקה בשירותי או והמסחריים האישיים

-אי (3) או MC של הלוגיסטיקה שירותי על או והמסחריים האישיים Choice My UPS® שירותי על החלות MC ישות או
 הרלוונטיים. MC תנאי או והמסחריים האישיים Choice My UPS® שירותי על החלים זה הסכם איתנל שלך ציות

  ספציפיות. למדינות נוספות הוראות (יב)

(i) בשירות משתמש אתה אם .צרפת Choice® My UPS:בצרפת 

 לסגת. הזכות לך אין בצרפת, הצרכנים קוד של .L 21-121-,8 12 סעיף פי על לסגת. הזכות
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 או Choice® My UPS לשירות ונוגעות הצדדים בין העולות ותביעה מחלוקת כל שיפוטית. סמכות
 מחלוקת שכל לכך מסכים אתה ,אחר מקרה בכל החל. החוק של התנאים פי על שנקבעו המשפט לבתי יוגשו ממנו נובעות
 קונבנציונאלי לגישור לפנות עליך מקרה, שבכל לכך מודע אתה פריז. של המשפט לבתי יוגשו הצדדים בין שיעלו ותביעה

 סכסוכים. ליישוב חלופית תוכנית לכל או

 (ii)   בשירותי משתמש אתה אם .גרמניה Choice® My UPS והמסחריים האישיים 
 בגרמניה:

 שנבחרה השירות ברמת או בשירות לשינוי או חלופית, לכתובת החבילה משלוח להפניית פרט .כללי
 למטרות והמסחריים האישיים Choice® My UPS בשירותי המשתמשים צרכנים על יחול לא (ח)9.5 סעיף השולח, ידי על

 מסחריים. צרכים או מסחר עסקים, שאינן

Authorization Location at Leave. הבאות: בהוראות מוחלפת (5()ו)9.5 סעיף של הראשונה הפסקה 

(ii) Authorization Location at Leave הלוגיסטיקה שירות  at Leave
Location Authorization של Choice® My UPS שלנו שהנהג תרצה שבהם מסוימים מיקומים להגדיר לך מאפשר 

 תבחר אם שלך, המגורים במדינת/טריטוריית או במיקומך MC ישות ידי-על יתאפשר שהדבר ככל .המשלוח את ישאיר
Leave Neighbor, with Leave  בשירות תבחר אם או מסוים, אדם אצל יושאר שמשלוח ותציין במיקום' 'השאר בשירות

with Neighbor Business או Release Signature Authorized, למשלוח נזק או אובדן כל על אחריות מקבל אתה, 
 או, להנחיותיך, בהתאם שוחרר שהמשלוח לאחר שלישיים, לצדדים גם המשלוח ידי-על שנגרם נזק או אובדן כל על גם כמו

 השולח אם זמין יהיה לא Location at Leave-ש ייתכן הנמען. של דעתו שיקול לפי מורשית', לחתימה רור'שח של במקרה
 המסירה. מאפשרויות אותה החריג השולח אם או שלך המשלוח לקבלת מבוגר חתימת שדרושה ציין

Authorization Release Shipment Authorized. הבאות: בהוראות מוחלף ()ב(5()ו)9.5 סעיף 

 שירות .Authorization Release Shipment Authorized )ב(.
 MC לישות מקוונת הרשאה לתת לך מאפשר  Choice® My UPSשל Release Shipment Authorized  הלוגיסטיקה

 לישות מאשר אתה ,Release Shipment Authorized בשירות בוחר כשאתה מסירה. על חתימה ללא משלוחים לספק
MC הוסמכת כי מאשר ואתה המשלוח, את לקבל כדי נמצא לא אחד כשאף שלך בכתובת לך המיועדים משלוחים לשחרר 
 במעמד חתימה תשיג ולא בלבד אחת מסירה ניסיון תבצע MC ישות הנבחר. במיקום המשלוח השארת את לאשר כדין

 שהוסכם במיקום ישוחרר חשהמשלו לכך מסכים אתה ,Release Shipment Authorized בשירות בבחירתך המסירה.
 גם ,המשלוח ידי על שנגרמו נזק או אובדן כל עבור כן כמו ,למשלוח נזק או אובדן כל על אחריות מקבל אתה ידך. על

Authorized  בקשת את לכבד סבירים מאמצים תעשה MC ישות בכתובת. שוחרר שהוא אחרי שלישיים, לצדדים
Release Shipment חששות או קיצוני אוויר מזג כגון מסירה תנאי בשל לדוגמה, זאת, לעשות לא )ורשאית שלך 

 לקבלת מבוגר חתימת שדרושה ציין השולח אם זמין יהיה לא Release Shipment Authorized-ש ייתכן בטיחותיים(.
 המסירה. מאפשרויות אותה החריג השולח אם או שלך המשלוח

 UPS-ל שסופק מידע כל .Point Access UPS של מיקום אל משלוחים עבור בנתונים שימוש
 Postdienste) בגרמניה הדואר של הנתונים הגנת לתקנות בהתאם ישמש )א((1()ו)9.5 לסעיף הקשור

Datenschutzverordnung.) 

 הבאות: בהוראות ויוחלף בגרמניה לקוחות על יחול לא חבות( )הגבלות (י)9.5 סעיף חבות. הגבלות

 בין כולל, שהוא, סוג מכל נזק או חבות תביעה, אובדן, כל בגין חייבת תהיה לא MC ישות אף (י)
 כתוצאה שנגרמים ’(אובדן)‘ אחרים או חוזה מבוססי אם בין מופתיים, או מיוחדים תוצאתיים, עקיפים, ישירים, נזקים השאר,
 כשל הנמען, הוראות ממילוי כתוצאה כולל ממנה, נובעים או MC של הלוגיסטיקה לשירותי הקשורה MC ישות של מחבות
 אינן MC ישויות מושהה. משלוח או שגויה מסירה להן, בהתאם או הנמען של המסירה הוראות נגד הנמען, הוראות בביצוע

 אובדן רווחים, אובדן חלופיים, תחבורה אמצעי כל של עלויות כגון גרידא, כלכליים הפסדים בגין אחריות עצמן על מקבלות
 ידי על מוצעת שהיא )ככל MC ישות של כספי להחזר לשירות/ההתחייבות האחריות הכנסות. אובדן או עסקיות ויותהזדמנ

 הלוגיסטיקה לשירותי הכפופות חבילות על תחול לא שלך( המגורים במדינת/טריטוריית או במיקומך הרלוונטית UPSI ישות
 או נזק אובדן, בגין תביעה כל על MC לישות יודיע המקורי השולח השירות. ברמת לשינוי הגבלה, ללא לרבות, ,MC של

 לתעריף. בהתאם עיכוב

(iii) בשירותי משתמש אתה אם .איטליה Choice® My UPS והמסחריים האישיים 
 באיטליה:

 בקשר או והמסחריים האישיים Choice® My UPS משירותי הנובעות מחלוקת כל שיפוטית. סמכות
 או והמסחריים האישיים Choice® My UPS בשירותי משימושך הנובעת מחלוקת כל האיטלקי. החוק לפי תנוהל אליהם
 זה בהסכם התנאים של לביטולם או לביצועם לניסוחם, לתקפותם, לקיומם, הנוגעת שאלה כל לרבות אליהם, בקשר
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 לבית בלעדי באופן תועבר הרלוונטיים, MC תנאי של או והמסחריים האישיים ®My UPS Choice לשירותי הרלוונטיים
  מילאנו. העיר של המשפט

 קראת, כי מצהיר אתה ובהשפעתם, האיטלקי האזרחי בקוד 1342-ו 1341 לסעיפים בהתאם .הסכם
 המשתמש זכויות והסכמה(, )הרשאה (ח)9.5 סעיף הסופי המשתמש זכויות הבאים: את מפורש באופן ואישרת הבנת
 המשתמש זכויות חבות(, )הגבלת (י)9.5 סעיף הסופי המשתמש (,זכויותMC של הלוגיסטיקה )שירותי (ו)9.5 עיףס הסופי
 סעיף כללים ותנאים דרישות שיפוטית(, )סמכות (3()י"ד)9.5 סעיף הסופי המשתמש זכויות )שיפוי(, (יא)9.5 סעיף הסופי

 )ציות 12.9 סעיף כללים ותנאים ודרישות חבות(, )הגבלת 9 סעיף כללים ותנאים דרישות (,חוזה וסיום תקופה השעיה;) 6
  לחוקים(.

(iv) בשירותי משתמש אתה אם .טורקיה Choice® My UPS והמסחריים האישיים 
 בטורקיה:

 קשורות או זה, מהסכם הנובעות עילה או תביעה מחלוקת, כל בטורקיה, מתגורר אתה אם .מחלוקות
 בוררות ועדת באמצעות יפתרו בטורקיה, והמסחריים האישיים Choice® My UPS בשירותי שימושך של בהקשר אליו

 צרכנים. לענייני משפט בית באמצעות או בטורקיה המוסמכת הצרכנים

(v) בשירותי משתמש אתה אם .ארה"ב  Choice® My PSU והמסחריים האישיים 
 אמריקה: של הברית בארצות

Points Choice® My UPS. סעיפים נוספו וכן מוחלף, הסופי המשתמש זכויות של (2()ג)9.5 סעיף 
 כדלהלן: הסופי המשתמש זכויות של (4)-ו (3)ב()9.5 חדשים

(ii) Points Choice® My UPS. בשירות משתמש אתה כאשר Choice My UPS® 
My UPS  התוכנית .Points Choice® My UPS בתוכנית להשתתף הזדמנות לך שתוצע ייתכן אליך, משלוחים לניהול

Points Choice® התוכנית אסור. מסחרי שימוש אישי. לשימוש מיועדת Points ®Choice My UPS למשלוחים מספקת 
 רמת או שלך המשלוח מיקום שינוי כולל מסוימים, ייםלוגיסט שירותים לבחירת יותר או אחד תמריץ בקריטריונים העומדים
 הזכאויות מהן משלוח כל עבור תקבע UPS )"תמריץ"(. מגורים לכתובת משלוחים מסירת העדפת הגדרת או השירות
 מעת התמריצים אספקת את להשעות ועשויה כלשהו משלוח עבור תמריץ לספק מחויבת אינה UPS בכלל. אם לתמריץ,

 השירות כאשר אליו הקשורה הטבה להרוויח עשוי אתה תמריץ, בוחר אתה כאשר .UPS של דעתה לשיקו פי על לעת
 המיקום שינוי כגון לגורמים בהתאם משתנים התמריצים זכות"(. )"נקודת בהצלחה יושלם תמריץ לאותו המשויך הלוגיסטי

 שלך לחשבון מתווספות כלל בדרך רושנצב נקודות .Points Choice® My UPS תוכנית בתוך שלך השירות ודרג רמת או
 הלוגיסטיקה שירות של המוצלחת ההשלמה מעת שעות (24) וארבע עשרים תוך Points Choice® My UPS בתוכנית

  המתאים. התמריץ של

 כרטיס)י( עבור רק אותן לפדות וניתן בלבד, מכירות לקידום מיועדות הן מזומן, ערך להן אין במזומן, נקודות להמיר ניתן לא
 לאחר "(הספק )"אתר UPS עם בהתקשרות המצוי ספק ידי על המופעל אתר באמצעות שלישי צד ידי על שהונפקו מתנה

 עשויה נקודות לפדות שלך היכולת אך יפוגו, לא הנקודות "(.Choice My )"פרס הנדרשת הנקודות כמות את שצברת
 או Points Choice® My UPS תוכנית הפסקת עם  ,Choice My UPS®-ל שלך הרישום את תבטל אם להסתיים

UPS ®-ב שלך הרשומה הכתובת אם או להלן, כמתואר כולם ,Points Choice® My UPS בתוכנית שלך החשבון סיום
Choice My פרסי אמריקה. של הברית בארצות שאינה לכתובת משתנה Choice My ואתה עת, בכל להשתנות עשויים 

 הנקודות כמות את לצבור עליך בנוסף, הנוכחי. בזמן הזמינים Choice My פרסי עבור רק זכות נקודות לפדות רשאי
  נקודות. לפדות מסוגל להיות כדי Choice My פרס עבור הדרושה המינימלית

UPS תוכנית בחשבון לצבור שתוכל הנקודות כמות על מגבלה להטיל יהעשו Points Choice® My UPS, מגבלה וכאשר 
 תודיע Choice My. UPS פרס עבור קיימות נקודות תחילה לפדות מבלי נוספות נקודות לצבור זכאי תהיה לא תתמלא, זו

 לאחר Choice My (1) פרסי עבור שצברת ודותנק להחליף ממך לדרוש עשויה UPS הזו. הנקודות למגבלת תגיע אם לך
 שלך Points Choice® My UPS תוכנית בחשבון פעילות לך תהיה לא אם (2) או נקודות, של מסוים מספר שתצבור

My  פרס עבור הנדרשת המינימלית הנקודות כמות את עת אותה עד שצברת ובלבד חודשים, (12) עשר שנים במשך
Choice. לשירות שלך םהרישו את תבטל אם ®Choice My UPS, נפדו שלא כלשהן נקודות לפדות יותר תוכל לא 

  .Choice My UPS פרסי תמורת

(iii) לניהול בו ושימושך זה ספק לאתר שלך הגישה .נקודות לפדיון האינטרנט אתר 
 באתר מפורטים שאלה כפי הספק ידי על המפורסמים וההתניות לתנאים כפופים ,Choice My פרסי עבור ופדיונן הנקודות

 פרס שהנפיק המשתתף השלישי הצד סוחר של נוספים והתניות לתנאים כפוף להיות עשוי Choice My פרס כל .הספק
Choice My של הפרטים עמודב והתניות" ה"תנאים קישור על לחץ הסוחר, של וההתניות בתנאים לעיין מנת על זה. מעין 

 האינטרנט. באתר ,Choice My פרסי

(iv) Points Choice® My UPS – וסיום שינוי. UPS הזכות את לעצמה שומרת 
 לתוכנית, הקשורה מדיניות כל או התוכנית במסגרת תמריץ כל ,Points Choice® My UPS תוכנית את לעדכן או לשנות
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 עם My UPS®Choice  נקודות את לאחד הנקודות, של הפדיון רךע את לשנות זכותנו לרבות שהיא, סיבה מכל עת, בכל
 של קיומה את להשעות או להפסיק רשאית UPS פדיונן. או חישובן הנקודות, קבלת אופן את להתאים או אחרת תוכנית
 UPS שהיא. סיבה ומכל עת בכל Choice My UPS® בשירות פונקציה בתור Points Choice® My UPS תוכנית
Choice® My UPS  בתוכנית להשתתף זכותך את והמוחלט, הבלעדי דעתה שיקול פי על לסיים, או עותלהש רשאית

Points אם לרבות שהיא, סיבה מכל UPS זכויות של זה 9.5 לסעיף בהתאם עקבי לא באופן פעלת או שהפרת סבורה 
 לאחר חודשים (6) שישה סיבה. ללא או ,UPS של באינטרסים הפוגע באופן פעלת או החל לחוק או הסופי המשתמש

 ®Choice My UPS לשירות לגשת זכותך סיום זה, הסכם סיום ,Points Choice® My UPS תוכנית הפסקת
 מסכים אתה נקודות. לפדות עוד תוכל לא ,Points Choice® My UPS בתוכנית להשתתף זכותך סיום או בו, ולהשתמש

  חודשים. (6) שישה של זו תקופה בתום נפדו שלא הנקודות עם בקשר כלפיך נוספת מחויבות כל תהיה לא UPS-של לכך

UPS תוכנית חשבון את לבטל הזכות את לעצמה שומרת Choice® My UPS Points שנתיים של תקופה לאחר אם שלך 
 אל אם , Choice My UPSPoints בתוכנית התשתתפותך תחילת עם לכך, בהתאם פעיל. לא נותר חשבונך יותר או (2)

 ההשתתפות ממועד (2) שנתיים תוך שבחרת תמריץ עבור לוגיסטי שירות של מוצלחת השלמה ידי על נקודות תקבל
 חשבון את לבטל הזכות את לעצמה שומרת UPS נקודות, קיבלת שעבורו האחרון המתועד התמריץ או שלך הראשונית

 שלך Points Choice® My UPS תוכנית ןחשבו שביטול לכך ומסכים מבין אתה .Points Choice® My UPS תוכנית
 נוספות. נקודות לפדות ו/או לצבור זכאי תהיה ולא לפדיון, יותר זמינות יהיו לא זה לחשבון המשויכות הנקודות שכל לכך יביא
 דעתה, שיקול לפי רשאית, תהיה UPS הביטול, לאחר מחדש יופעל שבוטל Points ®Choice My UPS חשבון אם

 שלך החשבון את לרשותך שוב להעמיד האם UPS של קביעתה לפדיון. לזמינות בעבר שצברת נקודותה את שוב להפוך
 הבלעדי. דעתה שיקול לפי תיעשה הביטול לאחר כלשהן נקודות או

 תבטל UPS אם )א( חלה אינה זה (4))ג(9.5 בסעיף לכן קודם המתוארת הנקודות לפדיון החודשים (6) ששת בת התקופה
 את תבטל אם )ב( או (4ג())9.5 סעיף של השנייה לפסקה בהתאם שלך UPS My Choice Points יתתוכנ חשבון את

 .Choice® My UPS לשירות הרישום

 :הסופי המשתמש זכויות של (ד)9.5 סעיף בתחתית שנוספה חדשה פסקה להלן

 את בהם לחייב שיש והעמלות החיובים סכום אם מראש קלנדריים ימים 10 של בכתב הודעה לקבל שזכותך מבין אתה
 הסכום אם זה מסוג הודעה על לוותר מסכים אתה אך לו, קדם אשר התשלום של לתשלום מהסכום שונה התשלום אמצעי
 עיבוד מאז שביקשת השירותים עלויות בין ההפרש על העולה בסכום לתשלום הקודם מהסכום חורג אינו לתשלום החדש
  .שלך התשלום אמצעי של האחרון החיוב

 :הסופי המשתמש זכויות של (ד)9.5 סעיף בתחתית שנוספה חדשה פסקה להלן

 יורק,-ניו מדינת חוק פי על לוויתור ניתנות שאינן סטטוטוריות זכויות או גוף נזקי בגין לחבות ביחס לרבות החל, לחוק כפוף
Choice My UPS  תוכנית לרבות ,Choice My UPS® לשירותי ביחס כלפיך חבות כל UPS לצדדי תהיה לא מקרה בשום

Points, שגיאות, קבצים, מחיקת הפרעות, מחדלים, מטעויות, הנובעים נזקים כל או נקודות, ובפדיון בתמריצים השתתפות 
 או מהרס גניבה, בתקשורת, מכשל עליון, מכוח כתוצאה אם בין בביצוע, כשל כל או בתפעול עיכובים וירוסים, פגמים,
 בשירותי השימוש הפסקת הוא לרשותך העומד היחיד הסעד .UPS לשירותי או תוכניות לרשומות, תמורשי-בלתי מגישה

Choice My UPS, תוכנית כולל Points Choice My UPS, שנצברו. הנקודות כל ומימוש  

 :שנוסף הסופי המשתמש זכויות של (i)(ד)9.5 חדש סעיף להלן

(i) תנאי MC ,של לשירות וההתניות התעריפים/התנאים את עדיפות, של עולה בסדר כוללים UPS עבור 
terms-center/legal-https://www.ups.com/us/en/help-> בכתובת הזמינים בארה"ב חבילות משלוח

conditions/tariff.page>; של והשירותים התעריפים מדריך את UPS בכתובת הזמין 
</assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdfhttps://www.ups.com>, האישיים השירותים תיאור את 

 בכתובת הזמינים Choice® My UPS של והמסחריים
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> ובכתובת  
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-agebusiness.p>, סעיף מביניהם, הרלוונטי לפי 

 בסיס על תביעות לגבי מחייבת בוררות המספק בוררות, באמצעות תביעות ליישוב וההסכם הסופי המשתמש זכויות – 9.5
 בכתובת הזמין אחר( באופן מספקת כזו אם )למעט פרטני

<ion.htmlact-legal-http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims,> בעת בתוקף הנמצאים 
 על החלים ובהתניות בתנאים ההפניה דרך על במפורש משולב מהן אחד כל אשר ,MC של הלוגיסטיקה שירותי אספקת

 התעריפים/התנאים את סקרת כי במפורש בזאת מכיר אתה .Choice® My UPS של והמסחריים האישיים השירותים
 ליישוב ההסכם ואת UPS של והשירותים התעריפים מדריך את בארה"ב, בילותח משלוח עבור UPS של לשירות וההתניות

 החלתם. את ומקבל להם מסכים אתה וכי אותם, הבנת בוררות, ובאמצעות תביעות

 :הסופי המשתמש זכויות של (i))ו(9.5 סעיף בתחתית שנוספה חדשה פסקה להלן
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 לשנות, מראש, הודעה וללא מוגבל והבלתי הבלעדי דעתה שיקול פי על שהוא, זמן בכל רשאית, MC של ישות
 כלפי או כלפיך חבות עליה שתחול ללא חלקי באופן או במלואם MC  של הלוגיסטיקה שירותי את להפסיק ו/או להשהות

  .שלישי צד כל

 

 .הסופי המשתמש זכויות של (4) וגם (,(2 3)()ג)9.5 סעיפים את לכלול כדי תוקן 10.3 סעיף

 מסכים אתה זה, להסכם נכנס אתה כאשר הברית ארצות תושב אתה אם .UPS® Branded Tracking שירותי 9.6
 כתובתב הזמין ,®Tracking Branded UPS הסכם שתנאי לכך גם
<tracking.pdf-https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded >שלך השימוש את ינחו 

 זה. בשירות להשתמש בנפרד לך תתיר UPS אם UPS-מ UPS® Branded Tracking בשירותי

 שונות לי;כל .10

10.1 yFunctionalit Material Hazardous UPS. 

 Functionality Materials Hazardous UPS (i) בפונקציה להשתמש מסכים אתה .הגבלות (א)
 שבה התקופה במהלך שלך, המסוכנים החומרים שירות בהסכם המפורטים מסוכנים וחומרים סחורות של משלוח לאפשר כדי

 חומרים לשירות שלך בהסכם הקבועות ובטריטוריות במדינות רק (ii) ובנוסף תקף, האמור המסוכנים החומרים שירות הסכם
 קיים. זה שירות שבהן מסוכנים

 פונקציית (i) לפיהם: אשר מצג, כל מציגה ואינה ערבות שום נותנת אינה SUP אחריות. הסרת (ב)
Functionality Materials Hazardous UPS ל הנחוץ המידע את תעביר-UPS ללא הנחוץ התיעוד את תפיק או 

 האמנֹות, של בדרישות עומדת Functionality Materials Hazardous UPS (ii) או שיבושים, ללא או שגיאות
 מסוכנות סחורות של ההובלה עם החלים התקנות או החוקים ההנחיות, צדדיים,-הדו ההסכמים צדדיים,-הרב הסכמיםה

 וביבשה. באוויר

 נזק כל בגין UPS משופי את מחבות ולפטור לשפות עליך בלבד, וחשבונך אחריותך על שיפוי. (ג)
Hazardous UPS  בפונקציית קבלניך או כניךסו עובדיך, של ו/או שלך לשימוש קשור או הנובע UPS למשופי שייגרם

Functionality Materials. 

 הסופי המשתמש זכויות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת UPS הסופי. המשתמש בזכויות תיקון 10.2
 בכתובת מתוקנת גרסה פרסום ידי על עת, בכל הבלעדי, דעתה שיקול לפי

<https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf> כל לעיונך. העמדתה תוך אחר אופן בכל או 
 האחריות, הגבלות או ערבות על הוויתור לכתבי שינויים היתר בין כולל האלה, הסופי המשתמש בזכויות שיוכנסו השינויים

 ההפיכה או הפרסום לאחר שיתרחש UPS של בטכנולוגיה שימוש כל עבור הקודמות הסופי המשתמש זכויות את יחליפו
 לזמינות ההפיכה או פרסום לאחר UPS של בטכנולוגיה הרציף והשימוש המתוקנות, הסופי המשתמש זכויות של לזמינות

 הסכם לתוכנה. תקפים יהיו לא אלה שינויים שנעשו. לשינויים מצדך הסכמה היהוו המתוקנות הסופי המשתמש זכויות של
 עת. בכל זו תוכנה בגרסת שימושך את יגדיר התוכנה של מסוימת גרסה תקבלו בה בעת הנוכחי UPS טכנולוגיית

 זכויות של הבאים הסעיפים סיבה, מכל זה הסכם סיום חרף ההסכם. סיום עם התנאים תוקף המשך 10.3
 )ד(,1.1 )ג(,1.1 )ב(,1.1 סעיפים הקצה משתמש זכויות ההסכם: של כזה סיום כל לאחר תוקפם על ישמרו ופיהס המשתמש

 )משפט 15.1 אחרון(, )משפט )ב(8.5 )ד(,5.7 )ג(,5.6 )ב(,5.6 ,)ג(5.5 )ב(,5.5 )ה(,3.7 )ד(,3.7 )ו(,3.3 )ה(,3.3 )ד(,3.3
 )ג(.10.1-ו )ב(10.1 יא(,)9.5 (,י)9.5 )ד(,9.4 )ג(,9.4 )ב(,9.1 ,6.2 אחרון(,

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/EUR.pdf
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 הסופי המשתמש לזכויות א' נספח

 הגדרות

  להלן. המוגדרים במונחים שימוש נעשה הסופי המשתמש בזכויות

 

 .UPS בטכנולוגיית שלך השימוש את לנהל זכות ומקבל הלקוח ידי על המורשה משתמש פירושו מערכת מנהל

API של ת”ר הם Interface Programming Application. 

 ממשקי ליצירת הנועד לדוגמה, מחשב תוכנת של כלשהו קוד כולל הוראות, דהיינו טכני, תיעוד פירושו API של טכני תיעוד
API הפיתוח ערכת של Kit Developer UPS י”ע והמסופק לעדכוניהם, או UPS, ,של המדריך היתר, בין כולל API ל-

TradeAbility, צדדי של מסחריים סודות הנם האמורים הפריטים כשכל UPS. 

APList א(.8.2 בסעיף הסופי, המשתמש בזכויות מוגדרת( 

 כלשהו. API Kit Developer UPS לממשק הניגשים אתר)ים( או שברשותך התוכנה מוצר)י( פירושו/ם יישום/יישומים

  קיים(. אם חיוב, שירותי ספק ידי על )או UPS ידי על ךל הנמסר אלקטרוני חיוב מידע שהוא מידע פירושם חיוב פרטי

 בין הדדית הסכמה יש לגביהם ואשר ,UPS אצל עת באותה הזמינים הפורמטים מבין יותר או אחד פירושו קובץ פורמט
UPS .ידי על לשינוי לעת מעת ניתן קובץ פורמט כל לבינך UPS זה. להסכם בהתאם 

 של הלחיצה הגרסה כפתור. בלחיצת אותו שאישרת או עליו שחתמת ההסכם של חלק אותו פירושם כלליים ותנאים דרישות
 זה. במסמך כלולה הכלליים וההתניות התנאים

 מסוכנים חומרים או מסוכנות סחורות להובלת UPSI לבין בינך שנחתם הסכם פירושו מסוכנים חומרים שירות הסכם
 סחורות המכילות קטנות חבילות של בינלאומית להובלה הסכם מסוכנים, חומרים להובלת הסכם הגבלה, ללא כולל אחרים,

 פטורות, בכמויות מסוכנות רותסחו של בינלאומית להובלה הסכם מסוכנות, סחורות של בינלאומית להובלה הסכם מסוכנות,
 פטורות. בכמויות מסוכנות סחורות להובלת הסכם או

 לתיעוד בהתאם שפיתחת UPS במערכות המאוחסנים API Kit Developer UPS רכיבי אל הממשקים פירושם ממשק)ים(
 זה. ולהסכם API-ה של הטכני

 וניהול לטיפול כלקוח(, השימוש פרטי, אדם אתה אם )או העסק במסגרת הלקוח שעושה השימוש פירושם פנימיים צרכים
 כוללים אינם פנימיים צרכים הבהרה, לשם אחרים. של לתועלתם ולא הבלעדית, לתועלתך UPSI-ל שנמסרו למשלוחים

 שימוש כל או שלישיים, לצדדים UPS מידע או לטכנולוגיית להיכנס הרשאה מתן או חוזרת, הפצה הפצה, חוזרת, מכירה
 בכתב זה מעין לשימוש UPS חברת הסכימה אם אלא שירותים, כספק שירותים מתן בעת UPS מידע או בטכנולוגיית

 או תחבורה שירותי למתן UPS מידע או בטכנולוגיית בכל שימוש או מידע(, חילופי הזמנת טופס )לדוגמה, ובנפרד
  שלישי. לצד לוגיסטיקה

LID פיזי. למיקום הניתן ציון פירושו מיקום( )מזהה 

 לקוח. למיקום הנלווה CampusShip UPS מערכת חשבון פירושו מיקום מערכת חשבון

 )א(.3.7 סעיף הסופי, המשתמש בזכויות שנקבע כפי יפורש Choice My-ל נרשם

 (.iii)ג()3.7 סעיף הסופי, המשתמש בזכויות שנקבע כפי יפורש Choice My-ל הרשמה הצהרת תיעוד

 (.i)ג()3.7 סעיף הסופי, המשתמש בזכויות שנקבע כפי תפורש Choice My-ל להרשמה הסכמה הודעת

 )א(.3.7 סעיף הסופי, המשתמש בזכויות שנקבע כפי יפורש Choice My-ל הרשמה מידע
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  :My Choice-ל הרשמה עבור שיווק חומרי

 

 

 

 

PLD ומשמש המוגדר חבילה, רמת כפרטי גם המוכרת חבילה, של זיהוי פרטי של סדרה פירושו החבילה( רמת )פרטי 
 מסוימת. UPS טכנולוגיית במסגרת UPS של הצדדים את

 לטכנולוגיית מוגבלת גישה שמאפשר מה לך, ייחודיים והם UPS ידי על שהונפקו הכניסה פרטי פירושם אבטחה מרכיבי
UPS של הבלעדי דעתה שיקול לפי UPS. בפרופיל שלי והמזהה הסיסמה את כוללות אבטחה למרכיבי דוגמאות UPS 

 של API ממשקי למפתחי מפתח (,ups.com-ב של והמזהה הסיסמה בשם ידוע היה )לשעבר ups.com במערכת הנמצא
 חלקו ומזהה Kit Developer UPS הפיתוח ערכת של API לממשקי גישה מפתח ,Kit Developer UPS הפיתוח ערכת

 ערכת של API לממשקי מוגבלת גישה מאפשרש מה ,רענון ואסימון גישה אסימון הלקוח, של סוד ,uthOA ידי על המופק
 פרטי הבהירות, למען .UPS של הבלעדי דעתה שיקול לפי ,UPS במערכות המאוחסנים Kit Developer UPS הפיתוח
 ויחידה אחת התחברות לצורך והמשמשים פייסבוק( כגון) שלישי מצד לספק הכניסה לפרטי הקשורים למערכת שלך הכניסה

  אבטחה. לפריטי נחשבים אינם ups.com במערכת הנמצא UPS לפרופיל ומקוצרת

 הכלליים. התנאים של השלישית בפסקה המופיעה ההגדרה לפי מוגדר שירות ספק

 .UPS תטכנולוגיי של למשתמש המוקצה UPS לטכנולוגיית גישה חשבון פירושו מערכת חשבון

 המאושרת לך, הוענק עבורה ושהרישיון זה להסכם צד שאינו אדם ידי על שפותחה טכנולוגיה כל פירושו שלישי צד פתרון
Kit Developer UPS  לממשקי הניגשים Ready UPS פתרונות .UPS למערכות גישה ומספקת UPS ידי על להפצה

APIs שלישי. צד פתרון של סוג הם 

 UPS י”ע שנשלחות חבילות מקבל אשר ®UPS Access Point שירותי של מיקום כל היא UPS של גישה נקודת מיקום
  הסופי. המקבל בידי לאיסופן עד אותן ומאחסן

 בממשק Point Access UPS פונקציית אל התממשקות שכולל יישום הוא Point Access UPS יישום
API Locator UPS תכונת את שכולל או in-Plug Locator UPS ה מקובץ חלק או-APList. 

 ארצות של הדואר שירותי ,Express Federal חברת )ב( תובלה; של לוגיסטיקה חברת כל )א( פירושו UPS של מתחרה
 כלשהו גוף של משותפת שליטה תחת נמצא או ידי, על נשלט השולט, גוף כל )ג( או ;DHL חברת וכן (USPS) הברית

 זו. בהגדרה )ב( או )א( בסעיפים

 UPS כממשקי UPS ידי על שזוהו UPSI למערכות API-ה ממשקי כל פירושם UPS Developer Kit API קיממש
API Kit Developer. ממשקי API Kit Developer UPS ממשקי תחת הרשומים אלה את כוללים"  eveloperD UPS
API Kit" קצה. משתמש זכויות של ב' במוצג 

UPSI חברת של יבותחט ו/או הבנות החברות כל פירושה .Inc Service, Parcel United, ובמשותף. לחוד אחת כל 

 בנספח ’Services Data Bulk UPS’-כ המזוהים הנתונים לשירותי מתייחסים Service(s) Data Bulk UPS שירות)י(
 הסופי. המשתמש זכויות של ב'

 ונמחיהם. יורשיהם ,UPS של הצדדים פירושם UPS של המשופים
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App Mobile UPS ידי על המסופקים כלשהם תוכנה יישומי פירושה UPS מערכת על, ולהפעלה אל, להורדה שנועדו 
 .Mobile UPS האינטרנט לאתר גישה ולקבלת (Android Google או Ios Apple )דוגמת אלחוטי נייד מכשיר של הפעלה

 זו ושאותם להפצה UPS אישרה ותםשא מתארחים שירות/ים או תוכנה מוצר/י כל פירושם Ready UPS פתרון/פתרונות
 שייך שאינו אדם ידי על זמין הופך או מוענק עבורם ושהרישיון ,UPS למערכות ממשקים הכולל ’Ready UPS‘ כפתרון הקצתה

 .USPI-ל

 למשלוח UPS שירותי את המתארים הטריטוריה או במדינה המסמכים פירושם UPS של הכלליים ההובלה/שירות תנאי
 בגין והתשלומים אלה שירותים של הכלליים התנאים זו, טריטוריה או במדינה הקיימים מטענים והובלות קטנות חבילות

 מדינה אותה של מודבע מצויים והטריטוריות המדינות מן רבות של UPS של הכלליים ההובלה/שירות תנאי שירותים. אותם
 השירות התעריפים/תנאי )א( כוללים: UPS של הכלליים ההובלה/שירות תנאי ב,”בארה לדוגמה, .UPS.com באתר

https://www.ups.com/us/en/help-> בכתובת המצויים ב”בארה קטנות חבילות משלוח עבור UPS של הכלליים
conditions/tariff.page-terms-center/legal;> )של והשירותים התעריפים מדריך )ב UPS בכתובת הנמצא 

<ps://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdfhtt;> שירות של הכלליים התנאים )ג( וכן 
 בכתובת המצויים ובינלאומי קנדה ב,”בארה UPS של האווירי המטען שירותי עבור החוזה ותנאי האווירי המטענים

<freight.page-conditions/air-terms-center/legal-https://www.ups.com/us/en/help.> 

 הנשלט, אחר אינטרנט אתר וכל ’https://www.ups.com/> ‘(UPS.com)> האתר פירושם UPS של האינטרנט אתרי
 .UPS טכנולוגיית דרך אליו לגשת שניתן או ,UPS צדדי ידי על המופעל או

 UPS בטכנולוגיית ולהשתמש לגשת לקוח ידי על שהורשה שלישי צד מפיץ או ספק של עובד פירושו מפיץ משתמש
CampusShip חשבון אותו כאשר מפיץ, משתמש אותו עבור וחהלק ידי על שנפתח מערכת חשבון דרך הלקוח לטובת 

 לקוח. מיקומי של מראש מוגדרת לרשימה הממוענים למשלוחים ומוגבל המפיץ למיקום משויך מערכת

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/
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 ב' נספח

 UPS טכנולוגיית

 טכנולוגיות למחוק רשאית UPS לתוקפן. הסופי המשתמש זכויות כניסת למועד נכון UPS טכנולוגיות של רשימה להלן
UPS של נוספות בטכנולוגיות שימוש לעת. מעת להן להוסיף או UPS זה. הסכם של הרלוונטיים לסעיפים כפוף יהיה

APIs Kit Developer UPS 

 API Tracking UPS®  

API Rating UPS® 
API Parts and Quoting Cost Landed UPS®  

UPS  וממשק ®API Validation Address UPS) ממשק
API Validation Address Level Street 

API Transit in Time UPS® 

API Shipping UPS®  

API Tracking™ Signature UPS 

API Shipping Freight® TForce 

API Rating Freight® TForce  

API Pickup Freight® TForce 

API Locator UPS® 

  ®View™ Quantum for Download File UPS תוכנת

API (Collection) Pickup UPS®  

API Intercept™ Delivery UPS 

Pickup Ground Freight API ®TForce Freight 

API TradeAbility™ UPS 

Service Manifest Electronic UPS® 

API Discount Promo UPS® 

API Validation Account UPS® 

API Pickup™ Smart UPS 

API Account Open UPS® 

API Document Paperless™ UPS 

 API Solution Interface Visibility Customer UPS® 

API Retail Alert Customized UPS® 

API Application Retail UPS® 

API Manager Returns UPS® 

 API Eligibility ®Choice My UPS ו My UPS-
API Enrollment ®Choice 

 Point Access UPS for API Locator UPS®
Locations 

API PLD Incremental UPS® 

API Notification-Pre UPS® 

API Goods Dangerous UPS® 
API Tracking Sub Pub UPS® 

RFID Encoder APIUPS®  

Technologies UPS Accessed Web 

 CampusShip™ UPS טכנולוגיית

Tool Certification PLD UPS® 

Service Data View™ Quantum 

Service Manage™ View Quantum 

Service Importers for Manage™ View Quantum 

 ®UPS של באינטרנט תלונות שירות

Manager Returns UPS® 

Technology Billing UPS® 

Center Billing UPS® 

Shipping) Internet (UPS Shipping UPS.com™ 

Shipping TForce Freight®  UPS.com™ 

Tracking UPS.com™ חבילות חתימות( מעקב )כולל( 
 אווירי( קטנות/מטען

 Cost and Time Calculate UPS.com™חבילות( 
 אווירי( קטנות/מטען
Shipment a Void UPS.com™ 

Supplies Order UPS.com™ 

Export for Forms UPS.com™ 

Locations Find UPS.com™ 
 Maintenance Locator Center Service UPS®

Service 
 TradeAbility™ UPS שירותי

Off Drop Package Retail UPS® 
 Document Invoice/Paperless Paperless™ UPS

Process Setup 
Pickup a Schedule UPS® קטנות/מטען )חבילות 

 אווירי(
Rating (CWT) Service™ Hundredweight UPS 

Tool Customization Alert UPS.com™ 

Charges Inbound Manage UPS.com™ 

Lading of Bill Freight® TForce 

Tracking Freight® TForce 

Rating Freight® TForce 

Notify Freight® TForce 

Pickup Freight® TForce 

Images Freight® TForce 

Reporting Freight® TForce 

Customize Freight® TForce 

®Symphony Solutions Chain Supply UPS 

System Reservation Trailer UPS® 
UPS® Virtual Assistant 

 
 
 
 
 



 

30 

 
 

 UPS תוכנת

 WorldShip® UPS תוכנת
Tool Assistant Migration WorldShip UPS 

 ®CrossWare UPS תוכנת

Tool Import Scheduled CampusShip™ UPS 

 ®UPSlink UPS תוכנת
 View™ Quantum for Download File UPS®

software 
 Access UPS for In-Plug Locator UPS®

UPS Locations Point™ 
UPS: International Shipping Plug- תוכנה תוסף

in  
 של החיצוני הכתובות לפנקס (In-Plug) תוכנה תוסף
UPS 
 UPS של התרמית למדפסת תוכנה תוסף

 
Services Data Bulk UPS 

Services Exchange Data UPS: 
 EDI באמצעות מסירה 

 FTP באמצעות מסירה 

 פיזי מידע התקן לפי מסירה 
 Access UPS for File APList Locator UPS® 

Locations Point 

Service Upload Manifest Host UPS® 

Invoice Email UPS® 
 

Services Added Value UPS 

Functionality Alerts Customized UPS® 

Shipping Marketplace UPS.com™ 
Service Notify™ View Quantum 

Business for Choice® My UPS 
 Choice® My UPS שירות

 
UPS® Branded Tracking 
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 ג' נספח

 מותרת טריטוריה

 

 מותרת טריטוריה UPS טכנולוגיית

APIs Kit Developer UPS המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל 

Technologies UPS Accessed Web המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל 

 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל  WorldShip® UPS תוכנת

 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל ®CrossWare UPS תוכנת

Tool Import Scheduled CampusShip™ UPS 

 וברבודה, אנטיגואה אנגווילה, אנגולה, מלבד המדינות כל
 הבריטיים, הבתולה איי בלארוס, ברבדוס, ארובה, ארמניה,

 גרנדה, גאורגיה, פיג'י, איי דומיניקה, קוראסאו, קמבודיה, ברוניי,
 עיראק, איסלנד, האיטי, גיאנה, גינאה, גרנזי, גואם, גוואדלופ,
 מדגסקר, מקדוניה, ליכטנשטיין, לוב, לבנון, לאוס, ג'רזי, ג'מייקה,

 ראוניון, נפאל, מונטסראט, מונקו, מאוריטניה, מאלי, לאווי,מ
 וינסנט סנט לוסיה, סנט ונוויס, קיטס סנט מארטן, סנט סנגל,

 אוקראינה, טובגו, & טרינידד טנזניה, סורינם, והגרנדינים,
 המוגבלת והטריטוריה אוזבקיסטן

 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל ®UPSlink UPS תוכנת
 View™ Quantum for Download File UPS®

software 
 הברית ארצות

 Access UPS for In-Plug Locator UPS®
UPS Locations Point™ 

 בריטניה ריקו, פוארטו פולין, מקסיקו, איטליה, קנדה,
 הברית וארצות

 PlugUPS: International Shipping- תוכנה תוסף
in 

 וארה"ב מקסיקו קנדה,

 של החיצוני הכתובות לפנקס (In-Plug) תוכנה תוסף
UPS 

 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל

 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל UPS של התרמית למדפסת תוכנה תוסף

Tool Assistant Migration WorldShip UPS ,הברית וארצות בריטניה מקסיקו, גרמניה, סין, קנדה 

 הרלוונטי הנתונים חילופי הזמנת בטופס שנקבע כפי UPS של מידע לחילופי שירותים
 Access UPS for File APList Locator UPS® 

Locations Point 
 המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל

Service Upload Manifest Host UPS® הברית ארצות 

oiceInv Email UPS® 

 דנמרק, צ'כיה, קנדה, ברזיל, בלגיה, אוסטריה, אוסטרליה,
 גרמניה, צרפת(, של לים מעבר קולקטיבים )כולל צרפת פינלנד,

 )כולל הולנד מקסיקו, יפן, איטליה, אירלנד, הונגריה, קונג, הונג
 סינגפור, פורטוגל, פולין, נורבגיה, אוסטטיוס(, וסנט סבה בונייר,

 בריטניה תאילנד, טייוואן, שווייץ, שבדיה, ספרד, קוריאה,-דרום
 הברית וארצות

Functionality Alerts Customized UPS® 

 מעבר קולקטיבים )כולל צרפת דנמרק, קנדה, בלגיה, אוסטריה,
 בונייר, )כולל הולנד מקסיקו, איטליה, גרמניה, צרפת(, של לים

 הבריטני ספרד, ריקו, פוארטו פולין, אוסטטיוס(, וסנט סבה
 הברית וארצות

Shipping Marketplace UPS.com™ 
 צרפת(, של לים מעבר קולקטיבים )כולל צרפת סין, קנדה,

 הברית וארצות בריטניה ספרד, יפן, איטליה, הודו, גרמניה,
Service Notify™ View Quantum המוגבלת הטריטוריה להוציא והטריטוריות המדינות כל 

sBusines for Choice® My UPS 

 אוסטריה, אוסטרליה, ארגנטינה, אנגולה, אלג'יריה, אלבניה,
 בוליביה, ברמודה, בלגיה, בנגלדש, בחריין, בהאמה, אזרבייג'ן,

 איי קנדה, קמרון, בורונדי, בולגריה, ,ברזיל והרצגובינה, בוסניה
 קפריסין, קרואטיה, ריקה, קוסטה קולומביה, סין, צ'ילה, קיימן,

 ,דנמרק קונגו, של הדמוקרטית ובליקההרפ כית,'הצ הרפובליקה
 סלבדור, אל מצרים, אקוודור, הדומיניקנית, הרפובליקה ג'יבוטי,

 יוון, גיברלטר, גאנה, גרמניה, צרפת, פינלנד, אתיופיה, אסטוניה,
 אינדונזיה, הודו, הונגריה, קונג, הונג הונדורס, גואטמלה,

 ירדן, יפן, ג'מייקה, השנהב, חוף איטליה, ישראל, אירלנד,
 מלאווי, מקאו, לוקסמבורג, ליטא, לטביה, כוויית, קניה, קזחסטן,
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 מותרת טריטוריה UPS טכנולוגיית
 מוזמביק, מרוקו, מולדובה, מקסיקו, מאוריציוס, מלטה, מלזיה,
 פקיסטן, עומאן, נורבגיה, ניגריה, ניקרגואה, זילנד, ניו הולנד,
 ריקו, פוארטו פורטוגל, פולין, הפיליפינים, פרו, פרגוואי, פנמה,
 ,סינגפור סרביה, הסעודית, ערב רואנדה, רוסיה, יה,נרומ קטאר,

 סרי ספרד, הדרומית, קוריאה אפריקה, דרום סלובניה, סלובקיה,
 וטובגו, טרינידד תאילנד, טנזניה, טאיוואן, שווייץ, שבדיה, לנקה,

 האמירויות, איחוד אוקראינה, אוגנדה, טורקיה, תוניסיה,
 ארצות של לההבתו איי הברית, ארצות ,המאוחדת הממלכה
 וזימבבווה. זמביה וייטנאם, ונצואלה, אורוגוואי, הברית,

 Choice® My UPS שירות

 אוסטריה, אוסטרליה, ארגנטינה, אנגולה, אלג'יריה, אלבניה,
 ברמודה, בלגיה, בנגלדש, בחריין, בהאמה, איי אזרביג'אן,

 איי קנדה, קמרון, בורונדי, בולגריה, ברזיל, והרצגובינה, בוסניה
 דנמרק, צ'כיה, קפריסין, קרואטיה, קולומביה, סין, צ'ילה, קיימן,

 סלבדור, אל מצרים, אקוודור, הדומיניקנית, הרפובליקה
 יוון, גיברלטר, גאנה, גרמניה, צרפת, פינלנד, אתיופיה, אסטוניה,

 אינדונזיה, הודו, הונגריה, קונג, הונג הונדורס, גואטמלה,
 קניה, קזחסטן, ירדן, יפן, נהב,הש חוף איטליה, ישראל, אירלנד,
 מקאו, לוקסמבורג, ליטא, לטביה, כווית, הדרומית, קוריאה
 מרוקו, מולדובה, מקסיקו, מאוריציוס, מלטה, מלזיה, מלאווי,

 עומאן, נורווגיה, ניגריה, ניקרגואה, זילנד, ניו הולנד, מוזמביק,
 פורטו פורטוגל, פולין, הפיליפינים, פרו, פרגוואי, פקיסטן,פנמה,

 דרביה, הסעודית, ערב רוואנדה, רוסיה, רומניה, קטאר, ריקו,
 שוודיה, לנקה, סרי ספרד, אפריקה, דרום סלובניה, סינגפור,

 הבתולה איי טורקיה, טוניסיה, תאילנד, טנזניה, טאיוואן, שווייץ,
 בריטניה, האמירויות, איחוד אוקראינה, אוגנדה, ב,”ארה של

 וזימבבואה זמביה, וייטנאם, ונצואלה, אורוגוואי, הברית, ארצות
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 כללי ושימוש מידע מדיניות מסמכי
(IGUP :07012023 גרסה) 

 
 UPS של בטכנולוגיה לשימוש נוספים והתניות תנאים מספקים הכללי והשימוש המידע למדיניות אלו מסמכים

 ושימוש מידע מדיניות .UPS של הטכנולוגיה הסכם הוראות פי על UPS של בטכנולוגיה השימוש דרך המתקבל ובמידע
 UPS טכנולוגיית שלהסכם בתוכנו האזכור דרך על נכללת זו כללי

<TA.pdfhttps://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/U.> באותיות המקורי בהסכם המופיעים מונחים 
 המפורטות המשמעויות בעלי יהיו הכללי, והשימוש המידע למדיניות אלו במסמכים הוגדרו לא אך בו, ומשמשים רישיות
 זה. הסכם של הקצה משתמש זכויות או הכלליים וההתניות התנאים במסמך

 

 במידע. ושימוש גישה 1

 
 המידע. על מגבלות 1.1

 במידע. שימוש (א)

 לעיל, האמור את להגביל מבלי הפנימיות. למטרותיך (3PL ומידע השירות ספק על מידע )למעט במידע להשתמש רשאי אתה 
 תחבורה על מידע שירותי או תחבורה שירותי להצעת בעיקר המיועד עסק בכל לתמוך (1) כדי: במידע להשתמש מורשה אינך

 או תחבורה שירותי להבטיח כדי בעקיפין, או במישרין תעריפים, על או שירות על ומתן במשא לסייע (2) שלישיים; לצדדים
 האספקה זמני או המשלוח תעריפי עם אספקה זמני או משלוח תעריפי להשוות (3) או שלישי; גורם מכל או UPSI-מ לוגיסטיקה

 .בשלמותו בו להשתמש ויש המידע את לשנות אין .UPS בצדדי חבר שאינו שלישי גורם כל של

 )ב(1.2-ו )ב(1.1 בסעיפים במפורש שמותר כפי מלבד מידע לחשוף רשאי אינך נאות. גילוי (ב)
 באותו לב בתום עניין בעלי ולאנשים לשותפיך (PL3 ומידע שירותים ספקי מידע )למעט מידע לחשוף רשאי אתה להלן.
 למשפט בהתאם נמענים שהינם אחריםה האנשים וכל שותפיך כי שתוודא בתנאי ג'(, צד משלם או נמען משלח, )כגון מידע

 מידע של חשיפה או שימוש לכל אחראי אתה זה. בהסכם המצוינות ההגבלות לכל בהתאם במידע להשתמש יסכימו זה
 אם שירות לספק המידע את לחשוף, UPS-ל להורות או לחשוף, רשאי אתה למידע. לגשת מרשה אתה שלהם אנשים מצד

(i) שבו הסכם על חתמתם ואתה שירות ספק אותו UPS על הישים החוק לפי מוכר ’ג צד מוטב‘ )אם ג' צד כמוטב מצוינת 
 מסמכים עם אחד בקנה עולה במידע שכזה שירות ספק ידי על והחשיפה השימוש והגבלת השירות(, ספק לבין בינך ההסכם

 חברת כלפי המלאה חבותך כתב.ב UPS ידי על אושר זה מעין שירותים ספק (ii) וכן הכללי והשימוש המידע למדיניות אלו
UPS מצדך אלו פעולות נקיטת כאשר שלך, השירותים ספק מצד הקשורים והמחדלים הפעולות לכל בנוגע בעינה תעמוד 

 זה. הסכם של הפרה מהווה הייתה

 אינה UPS חברת זה, בהסכם ויתור כתבי כל של כלליותם את להגביל מבלי אחריות. הסרת (ג)
 או תקנה חוק, כל אליהם, היתר בין כולל, ישימים, כלל ו/או תקנה חוק, לכל יציית בו שהשימוש לכך או המידע לדיוק ערבה

  מ.”למע הקשורים או נייר חשבוניות המצריכים כלל

  .PL3 על ומידע שירותים ספק מידע על נוספות הגבלות 1.2

 מידע או שירותים ספק מידע תקבל אתה אם .PL3 על ומידע שירותים ספק מידע על הגבלות (א)
PL3, שלקוח לכך מתחייב אתה UPS כגון( לקוחות UPS שירותי של PL3) את לקבל לך הרשה כאמור למידע המשויך 

  המידע.

 כספק פועל אתה כאשר שלהם. והאחסון הגילוי ,PL3 ובמידע השירות ספק במידע השימוש (ב)
 המשויך UPS לקוח של הפנימיות למטרות ורק אך PL3 ומידע שירותים קספ במידע להשתמש (i) מסכים: אתה שירות,
 לקוח של וללקוחותיו כאמור למידע המשויך UPS ללקוח רק PL3 ומידע שירותים ספק מידע לחשוף (ii) כאמור; למידע
UPS ל;”הנ (iii) ומידע שירותים ספק מידע לאחסן PL3 לקוח כל של UPS או למזג אול בנפרד, תומך אתה שבו בנפרד 
 מוחשיים טכניים, אמצעים ליישם (iv) וכן אחרת; אם ובין אלקטרונית במתכונת אם בין אחר, נתון לכל כאמור מידע בין לשלב

 שינוי, אובדן, או חוקי לא או מקרי הרס מפני כאמור PL3 ומידע שירותים ספק מידע על להגן כדי מתאימים וארגוניים
 רשאי ךאינ אתה האסורים, השימושים כל את למצות ומבלי הבהירות למען הרשאה. קבלת ללא גישה או עיבוד חשיפה,

 או בין UPS לקוח של כלשהם ללקוחות ו/או כלשהו UPS ללקוח המשויך PL3 מידע או שירותים ספק מידע להשוות (1)
 המקורי המסירה ןזמ קביעת לשם PL3 מידע או שירותים ספק במידע להשתמש (2) שהיא, סיבה מכל כאמור אנשים בקרב

 או באתרך לשימוש שהועמדה )ככל UPS של הכספי ההחזר השירות/אחריות אחריות מימוש לצורך ההגשה או שהובטח
 ומתן במשא בעקיפין, או במישרין לסייע, כדי PL3 מידע או שירותים ספק במידע להשתמש (3) מגוריך(, בארץ/טריטוריית

 שימוש העושים מידע מוצרי או מידע שירותי אחרת דרך בכל לפתח או לגזור (4) או התעריף, או השירות בנושא UPSI עם
 מסעיף החורג באופן ושירותיים(. עסקיים ביצועים של אנליטי עיבוד שירותי )כגון PL3 מידע או שירותים ספק במידע

 PL3-ה מידע עותבאמצ UPS של PL3 שירותי ללקוח אנליטי נתונים עיבוד שירותי לספק רשאי הלקוח (,IV)ב()1.2
 כל עם UPS של PL3 שירותי לקוחות משלוחי את המייצג מחוונים לוח )כגון PL3 שירותי של UPS ללקוחות המשויך

https://www.ups.com/assets/resources/media/iw_IL/UTA.pdf
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 הספקים, כל את הכוללת השינוע הוצאת חישוב או משלוח, תעודות UPS של PL3 שירותי לקוח הנפיק להם אשר המובילים
 בסעיף הנכללת אחרת הוראה כל יפר לא שהלקוח לכך כפוף יעד(, או אמוצ סוג, לפי המשלוחים מוביל, לכל ההוצאה

  זה. )ב(1.2

 .PL3 ומידע השירותים ספק מידע מחיקת (ג)

 המוקדם התרחשות עם ,UPSI ללקוח המשויך שרלוונטי, ככל ,PL3 ומידע השירותים ספק מידע את להשמיד מחויב אתה 
 מרכיבי כל (ii) מסתיימים, UPSI ללקוח PL3 שירותי ספק או רותיםשי ספק בתור שלך השירותים (i) הבאים: המקרים מבין

 ספק מידע את שתקבל לאחר חודשים (15) עשר-חמישה (iii) או פועלים, אינם או מושבתים UPS של הלקוח של האבטחה
 .PL3 מידע או השירותים

 SUP משופי את בלבד, ואחריותך חשבונך על מחבות, ולפטור לשפות מסכים אתה .שיפוי (ד)
 :,PL3 ומידע השירותים ספק מידע במחיקת ומחדל חשיפה לשימוש, קשור או הנובע UPS למשופי שנגרם נזק כל בגין

 או השירותים ספק למידע מורשית-בלתי גישה לרבות זה, הסכם לפי החלות ההגבלות עם אחד בקנה העולה באופן מלבד
 שלישיים. צדדים ידי על כאמור PL3 למידע

 על החלים ספציפיים וחיובים מחיר תנאי לקבל גם באפשרותך .P/FC3 תעריפי על מידע (ה)
 ג' צד חיוב מסוג משלוחים לבצע מוסמך שאתה בתנאי וזאת ,UPS ללקוח UPS ידי על המוקצה UPS של משלוח חשבון

 של הסודי המידע הם P/FC3 תעריפי ’(.P/FC3 תעריפי)‘ האמור UPS לקוח של UPS חשבון כנגד בגוביינא משלוחי או
UPS שלא מסכים ואתה (i) בתעריפי להשתמש P/FC3 עם משלוח של בהקשר למעט אחרת, מטרה לכל UPSI בשם 
 אדם. לכל P/FC3 תעריפי את לחשוף (ii) שלא וכן זה, UPS לקוח

 על תגן, אתה דיגיטליות. חתימה תמונות לכלול עשוי המידע דיגיטלית. חתימה תמונות (ו)
 קשור או הנובע UPS למשופי שנגרם נזק כל בגין אותם ותשפה מאחריות אותם פטורת ,UPS משופי על בלבד, חשבונך
 ממנה. חלק כל או דיגיטלית חתימה של מצדך הפצה או שימוש, לעיבוד,

  .Transit™ in Time של הנתונים לקובץ ספציפית הגבלה 1.3

 Transit™ in Time נתוני בקובץ המצויים מידע או נוספות מגבלות בתור נוספות. הגבלות (א)
 UPS בזאת לך מעניקה ,UPS של האצווה נתוני שירותי באמצעות UPS ידי על לך המסופק ’(TNT נתוני קובץ‘ )להלן:
 נתוני בקובץ ולהשתמש להפעיל לטעון, להתקין, כדי לקבלו, נענה ואתה ומוגבל, לצמיתות עביר, בלתי בלעדי, לא זיכיון
TNT, ידי על לך המסופק האמור הזיכיון של ועדכון שינוי העשרה, שיפור, כל וכן UPS, בודדת, מרכזית עיבוד ביחידת 

 המחירים חישוב של הבלעדית המטרה לשם וזאת ’(מורשה אתר‘ )להלן: UPS-ל בכתב שסופקה בכתובת הממוקמת
  שלהלן. הנוספות להגבלות בכפוף וכן שילוח לצורך שסופקו משלוחים של המשוערים המסירה ומועדי

(i) נתונים קובץ עותקי כל למחוק מסכים אתה כאמור, עדכון תקבל עם מיד TNT 
 העותקים כל את שמחקת לכך שלך וערבות מצג יהוו בו ושימושך המעודכן TNT הנתונים קובץ את קבלתך קודמת. מגרסה

 .TNT הנתונים קובץ של הקודמים

(ii) מסוג הנתונים בקובץ שימושך כי מסכים אתה TNT למטרות ייעשה מרכיביו ובכל 
 TNT נתוני מקובץ נגזרו אשר משוערים מסירה זמני כי כלשהו שלישי לצד לרמוז או לומר לך אסור בלבד. אינפורמטיביות

 ובעיות חבילות שינוע לגבי כאמור אחר סידור או ערבות כל .UPS של משלוח שירותי של בפועל מסירה לזמני ערבות הינם
 UPS של והמחיר השירות מדריך פי ועל כזה, קיים אם ,UPSI םע שלך המשלוחים הסכם פי על נקבעים מכך הנובעות

  המשלוח. בעת ותקפים החלים UPS של ההובלה/שירות תנאי גם כמו החל,

(iii) נתוני בקובץ להשתמש שלא מסכים אתה TNT משוערים משלוח זמני בכל או 
 שירותי תעריפי או UPS שירותי רמת ,UPS שירות בין השוואה כל של הצגה או שימוש יצירה, של למטרות בו המופיעים

UPS שאינה שלישי צד לוגיסטיקה חברת או משלוחים חברת כל של השירות תעריפי או השירות רמות השירותים, עם 
 אוטומטיות והשוואות דפדפן או חלון מסך, תצוגת באותה השוואות כולל ,UPS של כלולה חברה או UPSI-ב חברה

  מראש. מוגדרים כללים על המבוססות

(iv) לתת להלוות, למכור, להשכיר, זיכיון, משנה, זיכיון להעניק לך אסור כי מסכים אתה 
 לך אסור וכי מורשה(, שירותים ספק )מלבד כלשהו שלישי לצד ממנו חלקים או TNT נתונים קובץ אחר באופן להעביר או

 באתר ממוקמת היא אם אלא מחשב מערכת בכל TNT נתונים בקובץ להשתמש או לשנות להפעיל, להטעין, להתקין,
 אמצעי בכל לנקוט ועליו מאובטחות בסביבות TNT נתונים קובץ של המורשים העותקים כל לשמור הלקוח על המורשה.

 מורשים. בלתי פרסום או חשיפה מפני TNT הנתונים קובץ להגנת סביר
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(v) נתונים קובץ להתאים או לשנות לך אסור כי מסכים אתה TNT כלשהו עותק או 
 ישמש גיבוי עותק ואותו ,TNT נתונים קובץ של אחד גיבוי עותק מאשר יותר לעשות לך אסור בחלקו. או מותובשל ממנו,

 יושמד. או יינזק המקורי TNT הנתונים שקובץ במקרה TNT נתונים קובץ שחזור לאפשר כדי ורק אך

 ובץלק גישה המספק יישום כל של הפתיחה במסך יוצג הבא שהמקרא לכך לגרום עליך .מקרא (ב)
 או הכלול ,UPS של Transit™ in Time הנתונים קובץ הודעה: הודעה:“ ביישום: משתמש לכל בולט שיהיה באופן ,TNT נתוני

Time  נתוני קובץ את להעתיק אסור זיכיון. בתנאי זו תוכנה למשתמשי מסופק והוא UPS של קנייני רכוש הינו זו, בתוכנה הנגיש
Transit™ in של UPS, הסכמת את מראש לקבל מבלי בחלקו, או בשלמותו UPS .בכתב”  

 ההגבלות לבין המוענקות הזכויות בין זה, כתב פי על כלשהי סתירה תתעורר אם .סתירה (ג)
 הסכם של אחר סעיף כל פי על כמידע TNT נתוני קובצי על והגבלות שהוענקו אחרות וזכויות זה )ג(1.3 בסעיף הקבועות

 זו. סתירה ליישוב שתידרש במידה יגבר הכללי והשימוש המידע מדיניות של זה במסמך )ג(1.3 סעיף אז כי זה,

 למיקודי הקשורים נתונים להשמיט כדי UPS ידי על ישונו TNT נתוני קובצי כי ייתכנו .שינויים (ד)
 שלך. המשלוח לאתרי תואמים שאינם דואר

  .View Quantum מערכת של מוגן מידע לשחרור הסכמה 1.4

View Quantum Service, Data View Quantum  גם ותהמכונ UPS טכנולוגיות (א)
Service Management, ו-QVD Service Importers for Management View Quantum, QVM טכנולוגיות‘ )יחדיו 

QV)’ 19-ב הנזכרות לרשומות או מכס, ועמילות יבוא בנושאי למידע גישה להעניק יכולות C.F.R,. 163-ו 111 חלקים 
 ערכים, סחורה, כמויות ברשומה, מידע השאר בין כולל אחר, ישים חוק וכל C.F.R. 19 111.24 לפי סודי ידעכמ שנחשבים

 מידע‘ )להלן טלפון ומספרי כתובות, קשר, יצירת נקודות משלוח, פרטי ותשלומים, מסים ספקים, או יצרנים תעריפים, סיווגי
 דוחות לקבלת נמענים חמישה עד להגדיר האפשרות את לכלול תיכולו QV טכנולוגיות ’(.View Quantum של ומוגן סודי

 לאדם שתעניק המינוי )א( כי: ומסכים מאשר אתה ’(.מוגנים דוחות‘ )להלן QV של ומוגן סודי מידע של דוחות המכילים
 חשבון באמצעות לאדם QV מנהל ידי על QV לטכנולוגיות שהוענקו גישה הרשאות )ב( או מוגנים דוחות של כנמען לשמש

 על ויתור כתב גם מהווה והדבר אלו אנשים עם QV של סודי מידע UPS עם לחלוק הסכמתך את מהווה QV מערכת
 ידי על או QV של מסווג מידע של נציגיה, או UPS מסוכני מי ידי על או ,UPS ידי על שחרור על כלשהן להגבלות זכותך

 בטכנולוגיית או אלו מעין מוגנים בדוחות הכלולות או הקשורות ךעסקאותי או רכושך לגבי לגביך, הרלוונטי אחר מידע כל
QV את רכושך, את אותך, והמנהלים אלו מעין זכויות המעניקה שיפוט סמכות או מסוים שיפוט אזור של לחוקים בכפוף 

  בהם. הכלול QV של ומסווג מוגן מידע כולל ,QV וטכנולוגיית אלו מעין מוגנים ודוחות עסקאותיך

 הכוללים דוחות של כנמען זה מעין אדם למחוק האפשרות בידך ,QV טכנולוגיות במסגרת (ב)
 אם .QV לטכנולוגיות לגשת מסוים אדם של ההרשאה את להפסיק ,QV מנהל אתה אם וכן, QV של ומסווג מוגן מידע
 ולטכנולוגיות QV מערכת לש והסודי המוגן למידע גישה לקבל ימשיך אדם אותו לעיל, שנקבע כפי המאגר מן נמחק לא אדם
QV, ידי על לשחרור מצדך בכתב הסכמה מהווה זה הסכם בהוראות עמידתך המקרה. לפי UPS נציג כל ידי על או UPS 

 או תחת שייעשו ולעסקאותיך רכושך, לגבי לגביך, הרלוונטי אחר מידע כל של או QV של והסודי המוגן המידע נציג או
 או שייגרמו נזקים כל ומפני על UPS משופי את מאחריות ותפטור תשפה חשבונך, על אתה, .QV לטכנולוגיות בקשר
 ואל רכושך אל אליך, הרלוונטי View Quantum של סודי מידע שחרור אל בקשר או מן כתוצאה UPS משופי בידי ייספגו

 והמוגן הסודי דעלמי הגישה להגבלת אחראי לבדך אתה זה. ולהסכם QV לטכנולוגיות בהקשר או תחת שלך העסקאות
 לגשת יוכלו לא שלך, העובדים אליהם, היתר בין לרבות, שאנשים, כך UPS מטכנולוגיות התקבל או שנשלח QV של

 או מתכוון שאינך View Quantum של והמוגן החסוי למידע או ,UPS לטכנולוגיות חשאית בצורה או בעקיפין או במישרין
 ידי על UPS טכנולוגיות או QV של והמוגן הסודי במידע לשימוש אחראי לבדך אתה אליו. גישה להם לאפשר מעוניין
 דוחות לקבל הרשאה ממך שקיבל שנמען במקרה .UPS טכנולוגיות או QV למידע גישה להם מאפשר שאתה אנשים
 להורות תמנ על UPS בטכנולוגיות השימוש את מיד להפסיק עליך זה, מעין מידע לקבל יותר מעונין שאינו לך אומר מוגנים

 איחור או תקלה כל בגין אחראית תהיה לא UPS חברת מקרה, בשום נמען. לאותו מוגנים דוחות לשלוח UPS לחברת
 כלשהם. מוגנים דוחות של בקבלה או בשידור

 והדרישות. הכללי השימוש מדיניות מסמכי 2
  

 הקשור מידע הכוללת הודעה לשלוח יכולת לך מקנות UPS של מסוימת טכנולוגיות הודעות. שליחת 2.1
 משלוח בשירות להשתמש מסכים אתה ידך. על המזוהה לנמען הנשלח מסרון או ל”דוא הודעת באמצעות שנמסר, למשלוח

 לבדך אתה אליו. הקשור לנמען רק הודעה ולשלוח שנמסר משלוח לאותו הקשור מידע העברת לצורך ורק אך ההודעות
 בלתי שהוא תוכן הודעה בשום לכלול אין מעקב. תוצאות ל”מדוא כחלק והמועבר מספק שאתה סטטק כל של לתוכנו אחראי

 איחור או הימנעות כל בשל חייבת תהא לא UPS מקרה בשום מעליב. או דיבה מוציא משמיצני, מטריד, פוגעני, גס, חוקי,
 בקשר ל”דוא הודעות לקבל עוד מעוניין אינו ןנמע שאותו בפניך מציין ונמען במידה ל.”דוא הודעת כל של בקבלה או במסירה

 ל”דוא הודעות לשליחת UPS-ל הנחייה מתן עבור UPS של בטכנולוגיה להשתמש מיד להפסיק עליך שנמסרו, למשלוחים
 ושכתובות זאת מעין הודעה לקבלת הודעה כל של מהנמען וספציפית מדעת הסכמה לקבל מתחייב אתה הנמען. לאותו
 על אתה, ההודעה. של הפוטנציאלי הנמען פיקוח תחת ונמצאים מדויקים הם UPS-ל מוסר שאתה לפוןהט ומספרי ל”הדוא
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 או הנובע UPS למשופי הנגרם נזק כל בגין אותם ותפצה UPS משופי על אחריות תטיל ולא תגן בלבד, וחשבונך אחריותך
 הקודם. במשפט המפורטת האחריות של הפרה לכל קשור

 UPS-ל שתספק PLD-ה ברשומות אופציונלי שדה .PLD-מ שהתקבלו לקטרוניא דואר בכתובות שימוש 2.2
 אתה ’(.PLD ל”דוא כתובת)‘ הנמען של ל”הדוא כתובת הוא שלך חלופי חיוב עם והמשלוחים היוצאים המשלוחים עבור

 למסירת הקשורות הודעות לשלוח יכולה UPS משלוח, עבור PLD ל”דוא כתובת מספק אתה שכאשר ומסכים מאשר
 כתובת לכל הקשור לאדם הספציפית מדעת הסכמה קיבלת כי מתחייב אתה המשויכת. PLD ל”דוא לכתובת זה משלוח

 המופיעות ל”הדוא כתובות וכי שחויב חלופי משלוח או היוצא המשלוח למסירת הקשורות הודעות לקבלת PLD ל”דוא
 אתה, .PLD-ה דרך מסופקים כאשר אליו שוריםהק המשלוחים עבור המקבל ידי על ומבוקרות מדויקות PLD-ה ברשומות

 הנובע UPS למשופי הנגרם נזק כל בגין אותם ותפצה UPS משופי על אחריות תטיל ולא תגן בלבד, וחשבונך אחריותך על
 הקודם. במשפט המפורטת האחריות של הפרה לכל קשור או

 ביקורות. 2.3

 שיוסכמו ובשעה במועד ,במתקניך ביקורת לבצע רשאים מטעמה מי או UPS מידע. ביקורת (א)
 תוך תתבצע זאת מעין ביקורת הכללית. והמדיניות המידע למדיניות 1 בסעיף עמידתך את להבטיח כדי הדדי, באופן

 עם או UPS עם סבירה במידה פעולה לשתף מסכים אתה השוטפת. לפעילותך סביר ובאופן הניתן ככל מינימלית הפרעה
 להשיב מסכים אתה כאמור. הביקורת קיום לצורך שנדרשים הרלוונטיים עובדיםול למתקנים סבירה גישה ולאפשר נציגה

 כאמור. ביקורת לכל הקשורה נציגה או UPS י”ע אליך שתופנה שאלה כל על נאות ובאופן במהירות

 משתמש בזכויות )כהגדרתו ליישום גישה UPS-ל לספק עליך ,UPS לבקשת .יישומים ביקורת (ב)
 הטכני התיעוד של הרלוונטיים ובתנאים זה בהסכם עמידתך את וכן ,UPS מערכות עם ותאימות את לקבוע כדי הקצה(

 ,API-ה ממשק של הרלוונטי הטכני התיעוד את או ההסכם את תואם אינו זה יישום כי תקבע UPS אם .API-ה ממשק של
 גישה למנוע ממך רושלד עשויה UPS-ו ,UPS בקשת לפי השינויים כל את לבצע עליך ,UPS למערכות תואם שאינו או

 .UPS-מ בכתב היתר שתקבל עד כאמור ביישום ושימוש

 מנהל. זכויות 2.4

 משתמש ’,מערכת מנהל‘ להקצות מאפשרות UPS של מהטכנולוגיות חלק מערכת. מנהל (א)
 כמנהל כלשהו משתמש מגדיר כלקוח, אתה, אם .UPS בטכנולוגיית שלך השימוש את לנהל זכות ומקבל הלקוח ידי על המורשה

 UPS בטכנולוגיות ושימוש לגישה הקשור בכל כאמור מערכת מנהל של לפעולות אחראי שאתה לכך מסכים אתה ערכת,מ
 יוכל תַמנה שאותו מערכת מנהל שכל ומסכים מאשר אתה כן. לעשות ראוי כאשר מערכת, מנהל הרשאות אותן ולביטול ולפיקוח
  הראשון. המערכת מנהל של לאלו זהות הרשאות עם מערכת מנהל בתור אחר משתמש כל למנות

 להשעות הבלעדי, דעתם שיקול לפי עת, בכל יכולים מערכת מנהל ו/או הלקוח ,UPS השעיה. (ב)
 מערכת, מנהלי הוקצו שבה UPS טכנולוגיית עבור מערכת, מנהלי הוקצו שבה UPS לטכנולוגיית שלך הגישה זכויות את

 להשיב הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, UPS בקשה, לפי ות.פעיל אי בשל UPS ידי על השעיה הגבלה, ללא לרבות,
 ההחזרה זאת, עם זה. הסכם לפי UPS בטכנולוגיית רציפים ושימוש גישה ולאפשר שלך UPS טכנולוגיית חשבון את כנו על
 יתלטכנולוגי לגשת זכותך מחדש. ההפעלה במועד היסטוריה פרטי ללא תהיה שלך UPS טכנולוגיית חשבון של כנו על

UPS בטכנולוגיית להשתמש הלקוח זכויות של הסיום או הפקיעה במועד מאליה תסתיים UPS, של הסיום במועד או 
 הלקוח. מטעם UPS לטכנולוגיית לגשת הרשאתך או העסקתך

 .UPS של בחומרים ושימוש גישה 2.5

 הסכם לתנאי בהתאם UPS של בחומרים ולהשתמש לגשת באפשרותך להסכם. בהתאם גישה (א)
 על לרעה משפיעה UPS של הסביר דעתה שיקול שלפי דרך בשום UPS של לחומרים לגשת או להשתמש רשאי נךאי זה.

  .UPS ולטכנולוגיית UPS למערכות לגשת אחרים של יכולתם את משבשת או UPS חומרי של התפקוד או הביצועים

 יביומרכ מערכת חשבון שתיצור מצריכה UPS של מסוימת טכנולוגיה מערכת. חשבונות (ב)
 הגישה בעת בלבד לך שהוקצה המערכת בחשבון להשתמש עליך להתחברות. וסיסמה משתמש מזהה כגון אבטחה

 מערכת בחשבון שימוש תוך UPS של לטכנולוגיה לגשת מורשה אינך מערכת. חשבון באותו הקשורה UPS של לטכנולוגיה
 אדם לשום שלך המערכת חשבון של רותההתחב תוסיסמ המשתמש שם את לחשוף רשאי אינך אחר. אדם לכל שהוקצה

 מסתיימת אבטחה פריטי או חשבונות מערכת באותה הקשורה UPS לטכנולוגיית גישה לקבל לך השמורה הזכות אחר.
 והבלעדי, היחיד האחראי אתה שלך. האבטחה פרטי של או המערכת חשבון של הביטול או המחיקה עם אוטומטי באופן
 בקשר UPS של למשופים שנגרמו נזקים בגין UPS של המשופים את מחבות ותפטור תשפה בלבד, חשבונך על ואתה,

 המערכת בחשבון שימוש תוך גישה המקבל אדם כל ידי על אליה המקושר למידע או UPS לטכנולוגיית גישה או שימוש לכל
 לא. או ידך-על הותרו אם בין בעקיפין, או במישרין גישה או שימוש כל היתר, בין לרבות שלך, האבטחה מרכיבי או שלך,

 .UPS.com באתר השמור שלך UPS פרופיל היא מערכת לחשבון דוגמה
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 UPS וטכנולוגיית UPS מערכות לגשת שניתן לכך מסכים אתה האינטרנט. על הסתמכות (ג)
 נושאים או אחראים יהיו UPSI ולא UPS שלא מסכים אתה לכך, בהתאם .UPSI של בשליטתה שאינו האינטרנט דרך

 שלך נכון לא או נאות לא שימוש בשל לכאורה, שנגרם ייטען או שייגרם נזק או הפסד לכל בעקיפין, או במישרין ות,באחרי
 האינטרנט. דרך UPS ולטכנולוגיית UPS למערכות לגשת יכולתך אי בשל או באינטרנט,

 תריםלא הגישה מקושרים. לאתרים קישורים לכלול עשויה UPS של הטכנולוגיה יוצאים. קישורים (ד)
 אינה UPS מקושרים. אתרים אותם של בתכנים UPS של תמיכה מהווה ולא נוחות מטעמי ורק אך לך ניתנת אלה מקושרים

 אתר בכל המצוי יישום או שירות תוכנה, תוכן, שום של לאיכות או לביצועים לנכונות, לדיוק, אחראית ואינה מצג שום מציגה
 האתרים לזמינות אחראית אינה UPS בלבד. אחריותך על זאת עושה אתה המקושרים, לאתרים לגשת תחליט אם מקושר.

 לכל כפוף המקושרים באתרים שלך השימוש בנוסף, המקושרים. האתרים של לזמינותם אחראית אינה UPS המקושרים.
 המקושר. האתר של הפרטיות למדיניות היתר, בין כולל ישימים, שימוש ותנאי מדיניות

 בכתב, UPS ידי על מראש אושרה אם ולמעט הגבלה, ללא מפורש וראיס חל אוטומטית. גישה (ה)
 או רוטינות, כלים, או רובוטים אוטומטיים, שאילתה מנגנוני באמצעות UPS לטכנולוגיית או UPS למערכות גישה כל על

 שניתן UPS יתטכנולוגי בעצמה שאינה דומה תפקודיות בעלי אחרים מנגנונים או חוזרים נתונים ואחזור לאיסוף סקריפטים
 זה. להסכם בהתאם כאמור למטרות רישיון לה

 UPS לטכנולוגיית או UPS למערכות להעלות או להכניס לקשר, שלא מסכים אתה וירוסים. (ו)
 את להפקיע או ליירט לשבש, להזיק, שנועדו (i) אחרות מחשב שפת רוטינות או זמן פצצת תולעת, טרויאני, סוס וירוס, כל

 אחר. גורם של או UPSI של הרוחני הקניין בזכויות הפוגעים (ii) או מאוחסנת UPS וגייתטכנול או UPS מערכות

 התוכנה, מתוך מקור קוד לחלץ תנסה ולא לאחור הנדסה תבצע לא אתה לאחור. הנדסה (ז)
  החל. החוק פי על במפורש תיאסר זו שמגבלה ככל למעט

 והרשאה. למידע אחריות 2.6

 מעביר שאתה המידע את לספק הזכות לך יש (1) כי בזאת, ומתחייב מצהיר אתה אחריות. (א)
 שלם מדויק, נכון, מידע הוא זה להסכם בהתאם אודותיך UPS-ל מספק שאתה מידע כל (2) זה, להסכם בהתאם UPS-ל

 הממשיות, הדרושות ההסכמות כל את קיבלת הרלוונטי, בחוק נדרש הדבר ואם נאותה הודעה סיפקת כי (3) וכן ועדכני,
 UPS-ל מספק שאתה מידע לכל הקשורים המידע מנשואי אחד כל של ובפועל, חופשי ומרצון מדעת הספציפיות,
 טריטוריות או למדינות או הברית לארצות זה מסוג מידע של העברה לרבות זה, מסוג מידע של עיבודו את המאפשרות

 טריטוריית או המוצא מדינת קיחו כמו אישי מידע של אבטחה רמת אותה את לספק שלא עלולים בהן שהחוקים אחרות,
 מידע של דיוק או תקפות על ספק להטיל או לחקור תידרש לא UPS כי ומסכים מאשר אתה זה. פרטי אדם של המוצא
 .UPS-ל שסיפקת כלשהו

 Inc. Solutions, Chain Supply UPS ואת UPS את בזאת וממנה מסמיך אתה הרשאה. (ב)
 ,163-ו 111 פרקים .,C.F.R 19-ב המצוינות הרשומות את ביניהן לחלוק הן,ונמחי יורשיהן להן, המסונפות החברות ואת

 Supply UPS-ו UPS הגבלה, וללא לרבות ,UPSI. UPSI עם לעסקיך בקשר המידע או הנתונים המסמכים, כל לרבות
Inc. Solutions, Chain כגון םומנהלתיי שגרתיים עסקיים שירותים אספקת לטובת כדי ג' צד עם להתקשר רשאיות( 

 את UPSI-ל בזה נותן ואתה מסמכים(, ואחסון [imaging] נתונים בבואות יצירת בנקאות, גבייה, חשבוניות, הפקת
 עסקיים תהליכים ביצוע לצורך שלך, לעסק הנוגעים אלה כולל מסמכים, לשחרור והספציפית החופשי מדעת, הסכמתך
 Chain Supply UPS של הכלליים השירות לתנאי אםבהת מאשר, אתה המקבל. ידי על אלה ומנהלתיים שגרתיים

Inc. Solutions,, ב,”ארה של אחרים חוקים ו/או המכס חוקי לפי הרשומות כל לניהול אחראי לבדך ושאתה עליך שחובה 
 או ’רשומות מנהל’כ לשמש החובה, את עליה את מקבלת אינה UPSI-וש UPSI את דרך בשום מחייב אינו זה ושהסכם

  עבורך. ’רשומות לניהו סוכן‘

 התוכנה, מתוך מקור קוד לחלץ תנסה ולא לאחור הנדסה תבצע לא אתה לאחור. הנדסה (ג)
 החל. החוק פי על במפורש תיאסר זו שמגבלה ככל למעט

 על מסוימת מאוחסנת UPS בטכנולוגיית אישית התאמה לבצע ניתן הלקוח. של בלוגו שימוש (ד)
 ההסכם, תקופת במשך תמלוגים ללא בלעדית, לא עולמית, הרשאה UPS-ל בזה מעניק אתה גרפיקה. תמונת הוספת ידי

 ’(לוגו’)ה UPS-ל שתספק שירות סימני או לוגו מסחרי, סימן ו/או שמך את ולהציג לבצע לפרסם, להעתיק, להשתמש,
 יםאחר ומשתמשים הלקוח של עובדים אליה ייגשו או אתה, אליה שתיגש כפי UPS של הטכנולוגיה מן כחלק לשימוש
 אתה זו. מטרה לממש כדי סביר באופן לנחוץ בהתאם משנה הרשאות ולהנפיק המקרה(, )לפי לכך היתר ממך שיקבלו
 לך יש וכי בלוגו הזכויות בעל שאתה לכך ערב אתה אותך. תנחה UPS-ש כפי ובגודל בפורמט הלוגו את לספק מסכים
 בזה. הניתנת בלוגו שימוש הרשאת להעניק הזכות
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 .כתובות התאמת 2.7

 התאמת ידי-על נכנסים משלוחים מזהה UPS של מסוימת טכנולוגיה נכנסים. משלוחים זיהוי (א)
 LID בין קישור ידי-על או כתובת, התאמת המאפשר בשירות לשימוש מספק שאתה לכתובת המשלוח של הנמען כתובת

-ל האפשרי בהקדם תודיע כי ומדויקים, מלאים נכונים, מספק שאתה הללו הכתובת שפרטי לכך ערב אתה משלוח. לבין
UPS הצדדים ידי-על הנשלחות לחבילות בקשר מידע לקבל מורשה ושאתה מספק, שאתה הכתובת בפרטי שינוי כל על 

 כל על ולדווח לזהות שלא עשויה UPS (1) של שהטכנולוגיה בזאת ומסכים מאשר אתה מספק. שאתה לכתובת UPS של
 על ולדווח לזהות עשויה LID, (2)-ל הקשורה או מוסר שאתה לכתובת םוהמיועדי UPSI של השילוח במערכת המשלוחים

 לכתובת למסירה מיועדים שאינם או מסרת שאתה לכתובת למסירה מיועדים שאינם UPSI של השילוח במערכת משלוחים
 שאינו שישלי לצד עליהם ולדווח משלוחים לזהות עשויה הטכנולוגיה כי (3) וכן שימוש, עושה אתה שבו LID-ל הקשורה

 הקשור שגוי LID בשל או ,UPS של הטכנולוגיה ידי על הכתובת של שגויה התאמה שגויה, כתובת רישום עקב מסונף,
 הקשור מידע ’.שגוי מען עם נכנסים משלוחים‘ להלן יכונו לעיל (3)-ו (2) סעיפים תת לפי שזוהו משלוחים המשלוח. לאותו

 המותרת במידה המשלוח. מקבל של הדיגיטלית החתימה דמות את לכלול עשוי שגוי באופן שמוענו נכנסים במשלוחים
 נזקים או תביעה שום בגין שלישי צד לכל או למקבל למשלח, לך, חייבים יהיו לא UPS של הצדדים הישים, החוק פי-על

 שגוי. מען עם נכנסות לחבילות הקשור מידע מסירת בשל

 באמצעות ידך-על שהתקבל מידע .טעהמו באופן שמוענו נכנסים למשלוחים בנוגע מידע (ב)
 למשלוחים הנוגעים כלשהם נתונים שתזהה לאחר ’.מידע‘ הוא שגוי מען עם נכנסים למשלוחים הקשורה UPS טכנולוגית

 על אתה, מטרה. לכל בו להשתמש או אדם לאף המידע את לחשוף שלא מסכים אתה מוטעה, באופן שמוענו נכנסים
 הפרה בעקבות UPS למשופי שייגרם נזק כל בגין UPS משופי את נזק מכל פטורים ותשמור תשפה הבלעדי, חשבונך

  זו. בהפרה קשור שיהיה או הקודם המשפט של שלך

 כול ,UPS של בכתב הקודמת הסכמתה קבלת ללא תפרסם, או תחשוף לא אתה ביצועים. מדידת 2.8
 המבוצעת ביצועים בוחן בדיקת של תוצאה הוויםהמ או ,UPS לטכנולוגיית הקשורים קיבולת או ביצועים בדבר סטטיסטיקות

 עליה.

 UPS טכנולוגיית באמצעות משלוח 3

 UPS טכנולוגיית באמצעות ודווחו שילוח לצורך שסופקו משלוחים .משלוח שירותי של ההסכמים ישימות 3.1
-ה חשבון עבור המשלוח בזמן בתוקף שהיה משלוחים שירותי של ההסכם ידי על ונשלטים כפופים ,UPS חשבון במסגרת

UPS .הכלליים יםלתנא כפופים שילוח, שירותי לחוזה כפופים שאינם אלה היתר, בין כולל שנמסרו, המשלוחים כל הרלוונטי 
 של כלשהי בטכנולוגיה להשתמש לך אסור השילוח. במועד התקפים UPS של הכלליים ההובלה/שירות בתנאי הקבועים

UPS לקוח בשם שירותים כספק משלוחים למסור כדי UPS ידי על מראש הורשתה אם אלא שלישי, מצד UPS לשמש 
 וסופית, מחייבת היא UPS של טכנולוגיות אמצעותב המתבצעת שירות הזמנת כל האמור. UPS ללקוח שירותים ספק

 שדווחו המטען שירותי הזמנות כל הבהירות, למען כאלה. הזמנות על החלים הרלוונטיים המשלוח שירותי לתנאי וכפופה
TFI -ל המסונפת חברה או Inc. International, TFI ידי על סופקו ואשר אחרות UPS טכנולוגיות או ups.com באמצעות

Inc. rnational,Inte, ,הגבלה, ללא לרבות Freight® TForce בנפרד( ,וביחד "TFI,)" עם שלך השירות להסכם כפופות 
TFI שירותי של וההתניות לתנאים או/ו כאלה שירותים עבור TFI זמינים האחרונים רלוונטי, אם עת, לאותה העדכניים 

 כאן מסופק זה קישור, שלו ההמשך בקישור או, >https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs< בכתובת:

 .בלבד נוחות מטעמי

 UPS ידי על שסופקה משלוח בגין עמלה כל .משלוח דמי של אומדנים מספקת UPS טכנולוגיית 3.2
Technologies של וההתניות בתנאים מפורטים בפועל החיובים אומדן. מהווה המשלוח תעודת יצירת בזמן 
 משלוח בגין בפועל החיובים בין הבדלים ייתכנו החל. UPSI עם כתוב הסכם בכל וכן שבתוקף UPS של ההובלה/שירות

 על המוצגים בחיובים תלות ללא המשלוח. תעודת יצירת בעת UPS טכנולוגיית ידי על המוצגים המשוערים החיובים לבין
 UPS של ההובלה/שירות של וההתניות בתנאים שיפורטו החיובים יגברו המשלוח, תעודת יצירת בעת UPS טכנולוגיית ידי

 .UPSI עם בכתב המנוסח רלוונטי הסכם בכל או שבתוקף

 ודווח שילוח לצורך שסופק משלוח אודות על מספק שאתה הפרטים אם נוספים. וחיובים חלקי מידע 3.3
 אינו אך עשוי, UPS מצדדי הרלוונטי הגורם כלשהי, בצורה מדויקים אינם או שלמים אינם UPS יתטכנולוגי באמצעות

 ההובלה, תשלומי כל את לשלם מסכים אתה בהתאם. החיובים את ולשנות בשמך אלה פרטים לתקן או להשלים מחויב,
 סיפקתם לא הנמען או שאתה ךמכ כתוצאה המוטלים האחסון ודמי הממשלתיים הקנסות ההיטלים, המסים, המכס, דמי
 הצדדים ידי על מראש המשולמים תשלומים הנדרשים; הרישיון או ההרשאה את קיבלתם שלא או המתאים התיעוד את
 שילוח לצורך שסופקו למשלוחים בקשר תוטל או שתוערך אחרת הוצאה וכל UPS של לצדדים משפטיות עלויות ,UPS של

 המשלוחים עבור התשלום אם ’(.נוספים תשלומים‘ )ביחד, UPS טכנולוגיית תבאמצעו הונפקה עבורם המשלוח שתעודת
 אתה חיוב, כרטיס או אשראי כרטיס באמצעות מבוצע UPS של הטכנולוגיה באמצעות שילוח טופסי עם שנשלחו שנמסרו

 יתר,ה בין כולל שנמסרו, משלוחים לאותם בקשר תשלום כל ולקבל להעריך UPS של לצדדים במפורש בזה מתיר
 היתר, בין ,כגון נוספות, חיוב שאפשרויות במקרה החיוב. כרטיס או האשראי כרטיס אותו באמצעות הנוספים, התשלומים
 לערוב מסכים אתה ,UPS של הטכנולוגיה עם יחד לשימושך זמינות ,Text by Pay תשלום או ג' צד חיוב אפשרויות

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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 המקבל ידי על תשלום אי של במקרה שנמסרו, שלך למשלוחים בקשר הנוספים, התשלומים כולל התשלומים, כל לתשלום
 שלישי. צד או

 )לדוגמה, שתבחר התשלום צורת את לחייב ניתן שיהיה לכך מסכים אתה .שילוח עסקת של השלמה 3.4
 UPS של הטכנולוגיה באמצעות העסקה את תשלים כאשר מבוקשים משלוח שירותי תמורת (UPS וחשבון תשלום כרטיס
 לאו. אם ובין ,UPS לצדדי ותסופק לחבילה תצורף מכן, לאחר תודפס התווית אם בין להדפסה, ויתתו לך ותוצג

 מהווה שילוח לצורך שסופק משלוח תווית של UPS צדדי ידי על סריקה שנמסר. משלוח של קבלה 3.5
 לתווית. בהתאם טיפול לצורך שסופק המשלוח את קיבלו אכן UPS שצדדי לכך יחידה סופית ראיה

 תוכנת API hippingS UPS, Export for Forms .comUPS .בינלאומיות נתונים מסד תיכולו 3.6
,UPS Worldship® ו-Services TradeAbility חוצי משלוחים לבצע כדי בו להשתמש ניתן אשר למידע גישה ספקותמ 

 חלות, ולתקנות חלים לכללים חלים, לחוקים התייחסות לכלול שלא עשויות KBI שיכולות מבין אתה "(.IKB "יכולות) גבולות
 או ישתנו IKB-ה יכולות כי ויתכן אחריותך, על נעשה IKB ביכולות השימוש וליצוא. ליבוא בנוגע ותקנות כללים חוקים, כולל

 עמלות או מיסים מכס, עלויות או תעריפים סיווגי )כגון, IKB יכולות מספקות אותן ההצעות מוקדמת. הודעה ללא יעודכנו
 מסופקים שאינם נוספים מסמכים ידרשו כי ייתכן אחר. אדם כל עבור או עבורך משפטי ייעוץ מהוות אינן אליהם( הקשורות
 של כלשהן בהערכות להשתמש ניתן מהמכס. שלך הבינלאומית החבילה את לשחרר מנת על IKB-ה יכולות במסגרת

 עמלות של משוערים סכומים או תעריפים( סיווג )למשל, מידע כי מתחייבת אינה UPS ידיך. על ןהעיו לנוחות ורק אך עלויות
 כלפי חבות מקרה בשום תחול לא UPS על מדויקים. יהיו IKB-ה יכולות ידי על המסופקים מיסים( או מכס עלויות )למשל,

 במידע, כלשהן לשגיאות בנוגע משפטי עקרון כל פי על אחר או מקרי תוצאתי, עקיף, ישיר, נזק כל לגבי ישות או אדם כל
 מתנערת UPS זה. מסוג לנזקים האפשרות על UPS-ל הודעת אם אפילו ,IKB-ה יכולות של ביכולותיהן או בטפסים
 .IKB-ה ליכולות ביחס מסוימת למטרה ולהתאמה לסחירות משתמעת אחריות היתר בין כולל אחריות, מכל במפורש

 ההסכם. יוםס עם התנאים תוקף המשך 4

 יגברו הכללי והשימוש המידע מדיניות בנושא זה מסמך של הבאים הסעיפים סיבה, מכל זה הסכם סיום אף על
 ,אחרון( )משפט 2.2 אחרון(, )משפט 2.1 רביעי(, )משפט )ב(1.4 ,1.2 - 1.1 סעיפים ההסכם: של זה מעין סיום כל על

  .האחרונים( המשפטים )שני 3.6-ו אחרון(, )משפט )א(2.7 ,(חמישי )משפט )ב(2.5 )א(,2.3
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 א' נספח

 
 הגדרות

 
  הכללי. והשימוש המידע למדיניות אלו במסמכים משמשים הבאים המוגדרים המונחים

 הכללי. והשימוש המידע למדיניות אלו למסמכים )א(2.4 בסעיף כמפורט משמעו מערכת מנהל

 .PL3 למטרות פעילות בעת שתקבל מידע משמעו PL3 מידע

 עבור UPS של משלוח ללקוח שלישי צד לוגיסטיקת שירותי מתן עסקיו, במסגרת הלקוח, שימוש משמען PL3 מטרות
 UPS טכנולוגיית של חוזרת הפצה או הפצה, חוזרת, מכירה כוללות אינן PL3 מטרות הבהירות, למען .PL3 משלוחי
 שלישיים. לצדדים

 UPSI (A)-ל (i) וסופקו שילוח תעודת להם שהוצאה משלוחים ,PSU של PL3 שירותי לקוחות עבור משמעו PL3 משלוח
 של לקוח או UPS של PL3 שירותי לקוחות של ספק ידי על )ב( וגם ,UPS של PL3 שירותי לקוחות לטובת לקוח ידי על

 UPS חשבונות במסגרת UPSI-ל שנמסר דלעיל, המקרים בשני הלקוח של בהוראתו ,UPS של PL3 שירותי לקוחות
 .UPS של PL3 שירותי לקוחות לטובת ללקוח מסירה לצורך UPSI-ל (ii) וכן ,UPS של PL3 שירותי ללקוחות קצושהו

 
 באתרי המוצבת URL כתובת באמצעות אליהם המקושרים ומשאבים ג' צד אינטרנט אתרי פירושם מקושרים אתרים

 .UPS של בטכנולוגיה או UPS של האינטרנט

 שירות. כספק פועל אתה כאשר מקבל שאתה מידע פירושו השירות ספק נתוני

 מלקוח. שלישי צד לוגיסטיקת שירותי המקבל UPS משלוח לקוח פירושו UPS של PL3 שירותי לקוח/ות


