הסכם שירותי טוען
)עדכון אחרון 8 :באוגוסט(2018 ,
המסדיר את  Bird Rides, Inc. ('Bird'),התנאים בהסכם שירותי טוען זה )'ההסכם'( מהווים הסכם בינך ובין
על בסיס קבלן )' Birdשירותי טוען של'( -Birdשירותי ההטענה וכל השירותים הקשורים הנוספים שאתה מספק ל
.עצמאי
יש לקרוא את התנאים של הסכם זה בקפידה .על ידי לחיצה על הלחצן 'אני מסכים' או לחצן דומה ,אתה מצהיר
במפורש כי ) (1קראת את התניות והתנאים של הסכם זה ,הבנת אותם והסכמת להיות מחויב בהם (2) ,אתה
לחתום על ההסכם מטעמך או מטעם אתה מוסמך וכן ) Bird, (3בגיר מה שמאפשר לך לכרות הסכם מחייב עם
.החברה שאתה מייצג ולחייב חברה זו בהסכם
Bird
נלווים לליבת שירותי  Birdהוא עסק לשירות השכרת רכב חשמלי לקילומטר האחרון .שירותי הטוען של Bird
 Bird.ההשכרה של
 Birdקשריך עם
נמצאים בקשרים עסקיים ישירים ,והקשרים -Birdאתה מאשר ומסכים כי אתה ו  Bird,בביצוע שירותי הטוען של
מסכימים כי דבר בהסכם -Birdבין הצדדים במסגרת הסכם זה הם של צדדים מתקשרים עצמאיים בלבד .אתה ו
זה לא יפורש כיוצר ) (1יחסי עובד-מעביד ,או ) (2יחסי מיזם משותף ,בעל זיכיון  -זכיין ,שותפות או יחסי שליחות,
 Bird,אין לך כל סמכות לחייב את  Bird.או ) (3יחסים אחרים כלשהם שאינם יחסים של קבלן עצמאי בינך ובין
 Birdונאסר עליך להציג את עצמך כעובד ,סוכן או סוכן מורשה של.
אינה נחשבת ,ולא תיחשב ,כמי שמנחה אותך או מפקחת עליך באופן כללי או בביצועיך במסגרת הסכם זה Bird
.על ידך  Birdבפרט ,לרבות בקשר למתן שירותי טוען של
בנוסף Bird. ,אתה שומר על זכותך הבלעדית לקבוע מתי ,היכן ולמשך כמה זמן תבצע את שירותי הטוען של
בכפוף למגבלות שנקבעו להלן ,באפשרותך לקבוע את השיטה ,הפרטים והאמצעים לביצוע שירותי הטוען של
או  Birdאתה מאשר ומסכים כי ) (1אין לך כל סמכות לחתום על הסכם או חוזה כלשהם המחייבים את Bird.
וגם ,במידה שהיית זכאי  Birdוכן ) (2אינך זכאי להטבות העובדים של  Bird,היוצרים התחייבויות מצידה של
לולא התנאים המפורשים של הסכם זה ,אתה מוותר במפורש על השתתפות  Birdלהטבות עובדים כלשהן של
בקשר עם יחסי  Birdאם אתה או צד שלישי כלשהו תגישו תביעה נגד  Bird.בהטבות לעובדים כאמור של
עם  Birdאתה תשפה את  Bird,או בקשר לזכאות כלשהי להטבות לעובדים של  Bird,עובד-מעביד בינך ובין
דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה שעשויה להיות בנוגע לתביעה כאמור או בקשר לכך ,לרבות הוצאות משפטיות.
לא תהיה נתונה שום זכות לדרוש ממך (1) :להציג את - Birdלמעט כללים או דרישות בהיתר/רישיון כלשהם ,ל
או ) (2ללבוש מדים או ביגוד אחר כלשהו המציג את השמות Bird, ,השמות ,הסמלילים )לוגואים( או הצבעים של
אתה מאשר ומסכים כי נתון לך שיקול הדעת המלא לספק את שירותי הטוען של  Bird.הסמלילים או צבעים של
.או לעסוק באופן אחר בפעילויות עסקיות או תעסוקתיות אחרות מול חברות אחרות Bird
 Birdאספקת שירותי טוען על ידך עבור
 Birdבאפליקציה לנייד של " Birdעל ידי לחיצה על הלחצן "טוען של  Birdתוכל לספק את שירותי הטוען של
לאפליקציה .נעילת )' Birdהקורקינט של'(  Birdוהכנסה או סריקת הקוד שעל הקורקינט של )'האפליקציה'(
.ולטעון אותו  Birdתשוחרר ,כך שתוכל לקחת את הקורקינט של  Birdהקורקינט של
אתה מסכים לבצע את  Bird',באמצעות לחצן 'טוען של  Birdאם אתה משחרר את הנעילה בקורקינט של
:השירותים הבאים

➢
➢

העריסה'(  Birdלרמה של  100%ולהחזירו למיקום מורשה לקורקינטים של  Birdלטעון את הקורקינט של
.עד למועד ההחזרה הנדרש ביום שלמחרת )' Birdשל
מצריך  Birdלאלתר אם הקורקינט של  Birdבמצב תקין או ליידע את  Birdלהחזיר את הקורקינט של
.תחזוקה

.עשויה להמליץ על "הנהלים המיטביים לטוען" ולהעמיד אותן לרשותך באמצעות האפליקציה Bird
אחריותך בנוגע לפעילויות אסורות
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ולפטור אותה  Birdאתה מסכים לשאת באחריות הבלעדית ,לשפות את  Bird,במהלך אספקת שירותי הטוען של
:מאחריות מפני כל חבות או שמאות של תביעות או קנסות או ריבית כלשהם ביחס להשלכות של

➢
➢
➢
➢
➢

;כניסה לשטח פרטי או ציבורי כלשהו אשר לגביו אין לך אישור כניסה מלא
;שימוש בחשמל שאינך משלם עבורו
;באופן לא בטיחותי ,לא מקצועי או שלא כהלכה  Birdביצוע שירותי טוען של
; Birdעומס יתר על מעגל חשמלי כלשהו בזמן טעינת קורקינט של
הפרת כל דין ,חוק ,כלל ,היתר ,צו או תקנה; וכן
.פעולה הגורמת לכך שצד שלישי כלשהו יעסוק בפעילות מהפעילויות האסורות הרשומות לעיל

תשלום עבור השירותים שלך

➢

על פי תנאי הסכם זה .אתה זכאי  Birdאתה תקבל תשלום עבור אספקת שירותי טוען של
שאתה טוען באופן מלא לרמה של מאה אחוזים ) ,(100%על  Birdלתשלום עבור כל קורקינט של
כפי שרשום באפליקציה;  Birdבסיס התעריף החל באותה עת עבור הקורקינט המתאים של
בלבד במהלך יום קלנדרי  Birdבתנאי ,עם זאת ,שאתה רשאי לטעון עד  20קורקינטים של
שטענת  Birdכלשהו ,ולא תקבל תשלום של עמלה או פיצוי כלשהם עבור קורקינט כלשהו של
.מעבר ל15-

➢

לאחר  Birdאו נשלח לאתר תיקונים מורשה של  Birdמוחזר לעריסה של  Birdאם הקורקינט של
 Bird,השעה  7:00בבוקר שעון מקומי ביום שלמחרת או במועד מאוחר יותר כפי שנקבע על ידי
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,התשלום הכולל שתקבל )לרבות תמריצים כלשהם( עבור השירותים
עשוי להיות מופחת בשיעור של עד  ,50%לפי שיקול דעתה  Birdהקשורים לקורקינט האמור של
או נשלח לאתר תיקונים  Birdאינו מוחזר לעריסה של  Birdאם קורקינט של  Bird.הבלעדי של
 Bird,בתוך שלושה ) (3ימים מהתאריך בו אספת בתחילה את הקורקינט של  Birdמורשה של
ואתה תחויב בשווי המלא של הקורקינט של  Birdההנחה היא שלא תחזיר את הקורקינט של
הוא התקן ניהול הזמן הרשמי .הדייקנות של החזרת  Birdש"ח( .המחשב של Bird (2500
 Bird.תקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של  Birdקורקינט של

➢

וכל התשלומים  Birdאתה תשלם את כל המסים החלים על בסיס אספקת שירותי טוען של
לא תנכה במקור או תבצע תשלומים עבור ביטוח , Birdשקיבלת .אתה מבין שכקבלן עצמאי
לאומי ,הפרשות לביטוח אבטלה או לביטוח נכות ,או תדאג לביטוח פיצויי פיטורין בשמך .אתה
להגן עליה ולפתור מאחריות מפני כל חבות בגין הפרה של הסכם זה על  Birdמסכים לשפות את
ידך ,או חבות כלשהי בגין או שמאות של תביעות או קנסות או ריבית כלשהם ביחס למסים
.האמורים

➢

לבצע בהתאם להוראות הסכם זה ,היא תנכה במקור מסים כנדרש  Birdמתוך כל תשלום שעל
תשלם לך -Birdעל פי הדין החל .ככל שהתשלום יחויב על ידך במע"מ ,הוא ייכלל בתשלומים ,ו
.את התשלומים כנגד הצגה של חשבונית מס כדין

➢

אתה מאשר בזאת כי אתה עשוי להידרש לפתוח תיקים במס הכנסה ו/או במע"מ ,עקב
.התשלומים שיועברו במסגרת הסכם זה

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
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הוצאות
אתה נושא באחריות הבלעדית לכל הכלים ,הציוד ,הביטוח שלך וכל ההוצאות שאתה עשוי
לרבות ,בין השאר ,הוצאות עבור הובלה ,מתקנים Bird, ,להוציא בקשר עם שירותי הטוען של
.חשמלאי וחשמל
כבלי מטען
אתה תחויב ב 36-ש"ח -Bird.עליך להשתמש בכבלי מטען )כל אחד יכונה "כבל'( שתקבל מ
כפיקדון עבור כל כבל ,אשר יוחזר לך לאחר החזרת הכבל ,אם הוא במצב זהה למצב בו הוא
התקבל ,למעט בלאי סביר ומקובל .אתה גם תקבל מעטפת תגוביינא עם הכבל שלך .אם תאבד

2

את המעטפה או אם אינך מעוניין להשתמש במעטפת ההחזר ,צור קשר איתנו בכתובת
.Shalom@bird.co
 Birdכתבי ויתור של
הצהרות ,התחייבויות והסכמות
:אתה מצהיר ,מתחייב ומסכים כי  Bird,על ידי אספקת שירותי טוען של

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

; Birdבקשר עם יחסי עובד-מעביד בינך ובין  Birdאתה וכל אחד הפועל בשמך לא תגישו תביעה נגד
 Birdאתה מחזיק בבעלותך ,או שברשותך הזכות החוקית להשתמש בחשמל שהוזן לקורקינטים של
;שבחזקתך
לפני טעינת  Birdחשמלאי מוסמך בחן ואישר את מיקומך לצורך טעינה בטוחה של קורקינטים של
; Birdקורקינט של
בזמן הטעינה כדי למנוע חימום  Birdיש לך אפשרות לריווח ואוורור סבירים אותם תספק לקורקינטים של
;והכבלים  Birdיתר של הקורקינטים של
לקורקינטים של -Bird,לא תבצע כל מצג שווא בנוגע ל  Bird,לא תנהג בפזיזות בזמן טעינת קורקינטים של
;או להסכם זה  Birdלשירותי הטוען של Bird,
תחשוד שאתה פועל  Birdעל ידך  -אם  Birdבקשר לאספקת שירותי טוען של  Birdלא תנסה להונות את
;במרמה ,היא תהיה רשאית לעכב תשלומים מתאימים עבור הטעינות הרלוונטיות
יש ברשותך פוליסה בת תוקף לביטוח חבות )עם סכומי כיסוי התואמים את כל דרישות החוק החלות(
המכסה את השירותים שאתה מספק בהתאם להסכם זה; וכן
.ותשלומים כלשהם שקיבלת  Birdאתה תשלם את כל המסים החלים על אספקת שירותי טוען של

קניין רוחני
זכויות אלה כוללות  Bird.תהיינה בבעלותה המוחלטת והמלאה של  Birdכל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה של
זכויות במסדי נתונים ,זכויות יוצרים ,זכויות עיצוב )בין אם רשומות או שאינן רשומות( ,סימני מסחר )בין אם
נוהלי התחזוקה והטעינה של  Bird,רשומים או שאינם רשומים( ,מידע בנוגע לאופן הפעולה של הקורקינטים של
אליך ,וזכויות -Birdתוכן האפליקציה וכיצד פועלת האפליקציה ,והתוכן של תקשורות כלשהן שנשלחו מ Bird,
דומות אחרות הקיימות בכל מקום בעולם יחד עם הזכות לבקש הגנה עליהן )'מידע סודי'( .כל שאר סימני המסחר,
הם רכושם של בעליהם  Birdהסמלים ,סימני השירות ,שמות החברה או המוצר שנקבעו באפליקציה של
.בהתאמה
אתה מסכים  Bird.אין להשתמש במידע סודי כלשהו לכל מטרה שאינה נחוצה לצורך אספקת שירותי הטוען של
לנקוט זהירות סבירה על מנת להגן על סודיות המידע הסודי .אם אתה מחויב על פי דין לגלות מידע סודי ,עליך
 Birdהודעה מוקדמת על גילוי כפוי כאמור )במידה המותרת על פי דין( וסיוע סביר ,במקרה בו -Birdלהעביר ל
מעוניינת למנוע את הגילוי .אם אתה מגלה מידע סודי כלשהו או משתמש בו )או מאיים לגלות מידע סודי כלשהו
תקבל את הזכות ,בנוסף לכל שאר הסעדים העומדים לרשותה, Bird ,או להשתמש בו( תוך הפרה של פסקה זו
.לבקש צו מניעה שיאסור על פעולות אלה .אתה מאשר במפורש כי כל שאר הסעדים הזמינים אינם מתאימים
שיפוי
אתה מסכים לקיים בקפידה את תנאי הסכם זה .אתה מסכים לשאת באחריות הבלעדית בגין כל החבויות
הנובעות כתוצאה ממחדלך לפעול כך ,לרבות ,בין השאר ,הפסד או נזק לאנשים או לרכוש כלשהם כתוצאה
.ממחדל כאמור
כולל הגופים הקשורים ,חברות הבת ,חברות האם ,החליפים והנמחים שלנו ,ועל כל אחד  Bird,אתה תגן על
מנושאי המשרה ,הדירקטורים ,העובדים ,הסוכנים או בעלי המניות המתאימים שלנו ,תשפה אותם ותפטור אותם
מאחריות מפני כל תביעה ,פעולה ,דרישה ,הפסד ,עלות ,חבות והוצאה )לרבות שכר טרחת עורך דין בשיעור
על ידך או הנובעים מכך ,לרבות (1) :הפרה על ידך של  Birdסביר( ,הקשורים להסכם זה ולביצוע שירותי טוען של
הסכם זה או של המסמכים המשולבים בו על דרך הפניה; ) (2הפרה על ידך של כל דין או של הזכויות של צד
מפר זכות יוצרים ,סימן מסחר ,סוד מסחרי או זכויות קניין -Birdשלישי; ) (3כל טענה שמידע כלשהו שהעברת ל
או של  Bird,רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו; ) (4הבעלות ,השימוש או התפעול של קורקינט
ו/או ) (5פעילויות אחרות כלשהן הקשורות לשירותי הטוען ; Birdכלי רכב כלשהו המשמש לביצוע שירותי טוען של
.שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו ,לרבות אדם משופה כלשהו  Bird.של
הגבלת אחריות
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לרבות הגופים הקשורים ,חברות הבת ,חברות האם ,החליפים והנמחים שלה ,וכל אחד  Bird,בשום מקרה
לא יהיו  Bird'),של מנושאי המשרה ,הדירקטורים ,העובדים ,הסוכנים או בעלי המניות המתאימים שלנו )'הצדדים
חייבים כלפיך בגין נזקים משניים ,מיוחדים ,לדוגמה ,עונשיים ,תוצאתיים או עקיפים כלשהם )לרבות נזקים בגין
מחיקה ,השחתה ,אובדן נתונים ,אובדן תוכניות ,כשל באחסון מידע כלשהו או תוכן אחר שמנוהל או משודר על ידי
הפרעות לשירות ,או בגין עלות הרכש של שירותים חלופיים( הנובעים מתוך או הקשורים  Bird,האפליקציה של
או הסכם זה ,ובהתעלם מאופן התרחשותם ,לרבות רשלנות ,אפילו  Birdשירותי הטוען של  Bird,לאפליקציה של
.אם הסוכנים או הנציגים שלנו ידעו או נודע להם על האפשרות של התרחשות נזקים כאמור
 Bird.נמצאים בבעלותה ונשארים רכושה של  Birdאתה מבין ומסכים כי בכל עת כל הקורקינטים של
וכל שימוש באפליקציה' (as-is) ,והכבלים מסופקים לך 'כפי שהם  Birdהקורקינטים של  Bird,האפליקציה של
פטורה מכל אחריות ,בין אם מפורשת ,משתמעת או על פי . Birdאו בכבלים הוא באחריותך  Birdבקורקינטים של
.חוק ,לרבות ,בין השאר ,אחריות משתמעת לבעלות ,לאי-הפרה ,לסחירות או להתאמה לשימוש מסוים
לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק שייגרם לך או לצד שלישי הנובעים מהאפליקציה או  Birdאתה מסכים כי
לא תשא באחריות בגין כל אובדן רווחים, Bird ,או לכבלים .בשום מקרה  Birdבקשר אליה ,לקורקינטים של
בכבלים  Bird,אובדן נתונים או נתונים שגויים ,או אובדן שימוש בקשר עם השימוש באפליקציה ,בקורקינטים של
או בקשר לכל תביעה אחרת הנובעת מהסכם זה ,אפילו אם  Bird,או בכל חומר או שירות אחר שסופקו על ידי
הנובעת באופן כלשהו מהסכם זה לא  Birdיודעה לגבי האפשרות של נזקים כאמור .החבות המרבית של Bird
.תעלה על  360ש"ח
או בכבלים ,לייצא ,לייבא או להעביר אותם ,אלא בהתאם  Birdאינך רשאי להשתמש באפליקציה ,בקורקינטים של
ועל פי חוקי ארה"ב ,החוקים של תחום השיפוט בו קיבלת את הפריטים שלעיל ,וכל שאר  Birdלהרשאה בכתב של
.הדינים החלים
שינוי ההסכם
, Birdלפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת .לאחר ביצוע שינויים  Bird,שים לב כי ההסכם כפוף לשינוי על ידי
גם תעדכן את התאריך בחלקו העליון של הסכם זה .כל  Bird. Birdתפרסם עותק מן ההסכם באפליקציה של
שינוי בהסכם יחייב אותך רק לאחר שתקבל את ההסכם המתוקן .המשך השימוש באפליקציה לצורך מתן שירותי
.יהווה את הסכמתך לשינויים האמורים  Birdטעינה או שירותים אחרים עבור
אי המחאת זכויות
אינך רשאי להמחות אף אחת מזכויותיך או לאצול איזו מחובותיך במסגרת הסכם זה ללא אישור מוקדם בכתב של
ללא אישור מוקדם בכתב כאמור ,כל ניסיון המחאה או אצילה במסגרת הסכם זה יהיה בטל ,מבוטל ומשולל Bird.
.כל תוקף
ויתור
כל ויתור יהווה ויתור ביחס לעניין המסוים המתואר בו בלבד ,ובשום אופן לא יפגע בזכויות של הצד המעניק ויתור
במימוש זכות כלשהי במסגרת הסכם זה או הימנעות של  Birdזה בכל מובן אחר או בכל מועד אחר .כל שיהוי של
.ממימוש כאמור לא ייחשבו ויתור על זכות זו Bird
הודעות
במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב ,ותיחשבנה הודעות שניתנו כאשר נמסרו באופן אישי-Bird ,כל ההודעות ל
כשנשלחו בדואר רשום משולם מראש עם בקשת אישור קבלה ,או כשנשלחו באמצעות שירות מסירה מוכר לידי
.בן גוריון  ,1תל אביב ,ישראל Bird Rides, Ltd.,
תקופה וסיום
ללא עילה ,לאחר  Birdאו )ב( על ידי ;-Birdניתן לסיים הסכם זה) :א( על ידך ללא עילה ,לאחר מתן הודעה ל
הודעה מוקדמת בכתב בת שבעה ) (7ימים שניתנה לך; או )ג( על ידי כל אחד מהצדדים באופן מיידי ,ללא הודעה,
,לאחר הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הצד האחר ,לרבות ,בין השאר ,הפרה כלשהי של הסכם זה .בנוסף
רשאית לסיים הסכם זה או להשבית את חשבונך לאלתר במקרים הבאים (1) :אינך עומד עוד בדרישות Bird
או שאינך בעל גישה כדין לחשמל על פי הדין ,כלל ,היתר ,צו או תקנה חלים; ) Bird (2לאספקת שירותי טוען של
או של גורמי צד שלישי Bird .מאמינה בתום לב שפעולה זו נחוצה על מנת להגן על בטיחות הקהילה של Bird
לגבי כל שאר ההפרות של הסכם זה ,אתה תקבל הודעה והזדמנות לתקן את ההפרה .אם ההפרה תתוקן במועד
הסכם זה לא יסתיים לעולם .ההוראות בנוגע לקניין רוחני ומידע סודי תישארנה בתוקפן  Bird,ולשביעות רצונה של
.לאחר סיום או פקיעה של הסכם זה
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בוררות מחייבת וויתור על תובענה ייצוגית

יש לקרוא סעיף זה בקפידה  -הוא עשוי להשפיע באופן מהותי על זכויותיך החוקיות ,לרבות
זכותך להגיש תביעה בבית משפט
פתרון מחלוקות התחלתי
תמיכה בטוען זמינה דרך מצב טוען באפליקציה שלך לצורך התייחסות לחששות כלשהם שעשויים להיות לך בנוגע
לאספקת שירותי טוען על ידך ו/או הסכם זה .הצדדים יעשו את מיטב המאמצים באמצעות תהליך תמיכה זה כדי
לפתור כל מחלוקת ,תביעה ,שאלה או אי-הסכמה ולנהל משא ומתן בתום לב ,אשר יהוו תנאי לכך שמי מהצדדים
.יפתח בתביעה משפטית או בבוררות
בוררות מחייבת
אם הצדדים אינם מגיעים לפתרון מוסכם בתוך פרק זמן של  30יום ממועד פתרון המחלוקות הלא רשמי במסגרת
ההוראה בנוגע לפתרון המחלוקות ההתחלתי ,אזי כל צד רשאי ליזום בוררות מחייבת כאמצעי הבלעדי לפתרון
תביעות ,בכפוף לתנאים שנקבעו להלן .במיוחד ,כל התביעות הנובעות משירותי טוען או הקשורות אליהם ,מהסכם
או  JAMS,זה ,ויחסי הצדדים האחד עם השני ,תיפתרנה באופן סופי באמצעות בוררות מחייבת שתנוהל על ידי
 JAMSלחלופין על ידי בורר או שירות בוררות המוסכמים על הצדדים ,על פי כללי הבוררות המסחרית החלים על
או שירות הבוררות המוסכם על הצדדים ,להוציא כללים או נהלים כלשהם המסדירים או המתירים תובענות
.ייצוגיות
הבורר ,ולא בית משפט או משרד מוסמך כלשהו ,יקבל סמכות בלעדית לפתור את כל המחלוקות הנובעות או
הקשורות בפרשנות ,התחולה ,האכיפה או הניסוח של הסכם זה ,לרבות ,בין השאר ,כל תביעה כי כל הסכם זה או
חלקו בטלים ומבוטלים ,או האם תביעה כפופה לבוררות .הבורר יוסמך להעניק כל סעד שיהיה זמין בבית משפט
על פי חוק או מן הצדק .פסק הבורר יהיה בכתב ,ויחייב את הצדדים ויהיה ניתן להציגו כפסק דין בכל בית משפט
.מוסמך
תשלם את העלות , Birdבמידה שדמי ההגשה עבור הבוררות עולים על עלות הגשתה של תביעה משפטית
תשלם את כל דמי ההגשה והבורר המשולמים בפועל , Birdהנוספת .אם הבורר קובע כי הבוררות אינה קטנונית
עבור הבוררות ,בתנאי שתביעתך אינה עולה על  .75,000$כללי הבוררות גם מתירים לך במקרים מסוימים לקבל
החזר של שכר טרחת עורך דין .הצדדים מבינים כי ,ללא הוראת חובה זו ,הם היו מקבלים את הזכות לתבוע בבית
משפט ולערוך משפט בפני מושבעים .בנוסף לכך הם מבינים כי ,במקרים מסוימים ,עלויות הבוררות עשויות לעלות
.על העלויות של התדיינות משפטית ,והזכות לגילוי עשויה להיות מוגבלת יותר בבוררות מאשר בבית משפט

מיקום
.הבוררות תתקיים במחוז שבו סיפקת את את מרבית שירותי הטוען נשוא הבוררות
הצדדים ,בהיקף המותר על פי הדין החל ,מסכימים עוד כי כל בוררות תנוהל במעמדם .ויתור על תובענה ייצוגית
האישי בלבד ולא כתובענה ייצוגית או תביעה מייצגת אחרת ,והצדדים מוותרים במפורש על זכותם להגיש תובענה
מסכימים כי כל אחד רשאי להגיש תביעות נגד האחר רק - Birdייצוגית או לבקש סעד על בסיס ייצוגי .אתה ו
במעמדו האישי ,ולא כתובע או חבר בקבוצה בהליך ייצוגי מתוכנן כלשהו .אם בית משפט או בורר כלשהו קובעים
כי הוויתור על תובענה ייצוגית שנקבע בפסקה זו בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא ,או כי ניתן להמשיך
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בבוררות על בסיס ייצוגי ,אזי הוראת הבוררות שנקבעה לעיל תיחשב בטלה ומבוטלת במלואה ,והצדדים ייחשבו
.כמי שלא הסכימו לפתור מחלוקות באמצעות בוררות
התדיינות משפטית בתביעות של קניין רוחני ותביעות קטנות
חרף החלטת הצדדים לפתור את כל המחלוקות באמצעות בוררות ,כל צד רשאי להגיש תביעה בבית משפט
מוסמך על מנת להגן על זכויות הקניין הרוחני שלו )'זכויות קניין רוחני' משמעותן פטנטים ,זכויות יוצרים ,זכויות
מוסריות ,סימני מסחר וסודות מסחריים ,אך לא זכויות לפרטיות או לפרסום( .כל צד רשאי לבקש סעד בבית
.משפט לתביעות קטנות בגין מחלוקות או תביעות במסגרת היקף סמכות השיפוט של בית המשפט האמור
שינויים בסעיף זה
תספק הודעה מוקדמת בכתב על כל שינוי בסעיף זה .שינויים ייכנסו לתוקף רק לאחר הודעה מוקדמת Bird
.בכתב ,ויחולו באופן פרוספקטיבי בלבד על כל התביעות המתגבשות לאחר תקופת ההודעה
מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית -Birdלגבי מחלוקת כלשהי שאינה כפופה לבוררות ,אתה ו
והבלעדית ולמקום השיפוט של בתי המשפט הפדראליים והמדינתיים הממוקמים בלוס אנג'לס ,קליפורניה .בנוסף
אתה מסכים לקבל המצאת כתבי בי-דין בדואר ,ומוותר בזאת על כל ההגנות של סמכות שיפוט ומקום שיפוט
.שאחרת היו זמינות
כללי
.והוא יפורש בהתאם להם ,ללא התייחסות לעקרונות ברירת דינים קליפורניה על הסכם זה יחולו חוקי מדינת
אם הוראה אחת או יותר בהסכם זה נקבעת כבלתי אכיפה על פי הדין החל ,אזי ) (1הוראה זו תוחרג מהסכם זה,
 (2).שאר ההסכם יפורש כאילו ההוראה האמורה כך הוחרגה ,וכן ) (3שאר ההסכם יהיה אכיף בהתאם לתנאיו
ביחס לנושאו ,וגובר על כל ההסכמות או הדיונים  Birdהסכם זה הוא ההסכם הסופי ,המלא והבלעדי בינך ובין
.הקודמים
 Shalom@bird.co.אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להסכם זה ,צור קשר עם תמיכת הלקוחות בכתובת
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