
 

  תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - אפליקציית "אוטובוס קרוב"
 

 אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באפליקציית "אוטובוס קרוב" - להלן - "אפליקציה" - של הופ און מוביליטי
  בע״מ - להלן ״הופאון״ - המספקת עבורך מידע בתחום התחבורה הציבורית בישראל.

 
 ע"י שימוש באפליקציה זו הנך מסכים/ה כי קראת את תנאי השימוש באפליקציה - להלן "תנאי השימוש" - ואת

 ההגבלות המפורטות בהמשך, הבנת את האמור בהם וכי הנך מסכים/ה לאמור בתנאי שימוש אלה.
  

 תנאי השימוש באפליקציה יכולים להשתנות מעת לעת ע"י הופאון וללא הודעה מראש.
 

 במידה ואינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולל שינויים ועדכונים שעשויים לחול בהם, אינך מורשה להשתמש
 באפליקציה זו.

 
 האפליקציה על מגוון השירותים שהיא מספקת והמידע באפליקציה מצויים בפיתוח מתמיד ואף בגרסאות ניסוי ולכן

  ייתכן שיהיו בהם תקלות, שיבושים והפסקות מכל סוג שהוא.
 

 חלק מהמידע עליו מתבססת האפליקציה מתקבל מצדדים שלישיים ואין באפשרות הופאון לבדוק את מידת
 מהימנותו, לכן אין הופאון מתחייבת כי תוכן המידע יהיה מדויק, וייתכנו שיבושים, טעויות, ואי-דיוקים במידע זה.

 
 הגם שהופאון עושה כל מאמץ על מנת שהמידע המופיע באפליקציה יהיה מדויק ומעודכן, הופאון לא תהיה

  אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים באפליקציה.
 

 השימוש באפליקציה ובשרותיה נעשה באחריותך בלבד. הופאון לא תישא בכל אחריות ביחס לכל נזק, אי נוחות,
 אובדן ו/או עוגמת נפש שעשויים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באפליקציה והשירותים

 הקשורים בה, לרבות שנגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בהם. בנוסף, הופאון לא תהיה חייבת בגין
 כל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהם שעשוים להגרם עקב מעשים או מחדלים כמפורט לעיל.

 
 הורדת האפליקציה למכשירך והשימוש בה מהווים את הסכמתך להרשאות השונות הנדרשות עבור הפעלת

  האפליקציה לרבות גישה מלאה לאינטרנט ולשירותי המיקום והאיכון במכשירך.
 

 השימוש באפליקציה מוצע בחינם ואינו מחייב רישום או הזדהות, יחד עם זאת, הופאון עושה שימוש במידע הנצבר
 אודותיך כתוצאה מהשימוש שתבצע/י באפליקציה ובשרותיה, לרבות מידע אודות מיקומך והעדפותיך בקשר

 לשימוש בתחבורה הציבורית. הופאון תשתמש במידע זה, בצורה אנונימית וסטטיסטית, בין היתר, על מנת לשפר
 את המידע המוצג באפליקציה לכלל המשתמשים וכמו כן שמורה להופאון הזכות להעביר את המידע שנאסף

 לצדדים שלישיים עבורם מידע זה עשוי להיות רלוונטי, לרבות שימוש מסחרי במידע.
 

 בשימושך באפליקציה, את/ה מוותר/ת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה הקשורה לשימוש באפליקציה ו/או
 השימוש במידע שנאסף על ידי הופאון, ובשירותים המוצעים באמצעותם.

 
 כל הזכויות באפליקציה והשירותים הקשורים בה לרבות זכויות הקניין הרוחני שייכים להופאון בלבד או שהופאון

 הנה בעלת רישיון השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות
 נגזרות, להשאיל, למכור או להשכיר כל חלק מהאפליקציה והשירותים הקשורים בה ו/או המידע והנתונים המוצגים

 באפליקציה בלא קבלת הסכמה מראש מהופאון.
 
 


