
  HOOK&high  תנאים כלליים לעבודה ב- 

 התנאים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה ו/או השירותים
בין חברת הוק אנד היי מאסטרינג בע"מ )להלן:  וחלים על כל הזמנת עבודה 

 "(. חתימת הלקוח על הזמנת עבודה,הלקוח"( לבין לקוחותיה )להלן: "החברה"
מהווה הסכמה לכלל התנאים המפורטים בנספח זה להלן: 

כל התעריפים המופיעים בהזמנתתעריפים; חיובים נוספים; מיסים;.1   
 עבודה זו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. בנוסף על האמור, החברה
לחברה, הנגרמים  נוספים  בחיובים  הלקוח  את  לחייב  הזכות  על   שומרת 
או מדיות  הגשת  הגבלה,  ללא  )כולל,  הלקוח  מאשמת  כתוצאה   והנובעים 
 חומרים על ידי הלקוח אשר אינם מתאימים לביצוע העבודות( או מכל סיבה
 אחרת שהיא שאינה בשליטת החברה. הסכומים המפורטים בהזמנת עבודה זו
 בתמורה לשירותים הניתנים על ידי החברה ללקוח, הינם סכומי נטו, וכל מס
 או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים
 נשוא הזמנת עבודה זו או על העסקה שעל פי הזמנת עבודה זו, יחולו על

 וישולמו על ידו בנוסף. הלקוח

עותק לביטחון;.2 אתהעברת מדיות לעבודה;  לחברה  יעביר  הלקוח    
 החומרים ו/או המדיות הדרושים לשם ביצוע השירותים נשוא הזמנת עבודה זו

 "(. הלקוח מצהירהמדיהבפורמט אשר יוסכם בין הצדדים הדדית )להלן: "
 ומתחייב כי יש בידו לפחות עותק אחד של המדיה, המהווה עותק לביטחון של

" )להלן:  החברה  לידי  שתועבר  למדיה  בדיוק  זהה  שהוא   עותקהמדיה, 
 "(, וכי העותק לביטחון מאוחסן על ידי הלקוח במיקום בטוח שאינולביטחון

 קשור לחברה ואינו בשליטת החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח
 מתחייב שלא להעלות כל טענות כנגד החברה בקשר עם אובדן של המדיה,

מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מן האמורהעדר אחריות; הגבלת אחריות לגבי נזקים;.3   
 בכל מקום אחר בהזמנת עבודה זו, מובהר בזאת כי לחברה לא תהיה אחריות
אובדן כלשהו. ו/או  לנזקים  ו/או  ידה  ביחס לעבודות המבוצעות על   כלשהי 
ישחרר את אובדן לא  ו/או  נזק  כל  כי   מעבר לכך, מובהר בזאת מפורשות 
ובכל מקרה, זו. מכל מקום,   הלקוח מהתחייבויותיו בהתאם להזמנת עבודה 
 הלקוח מסכים מפורשות כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים מיוחדים ו/או
ובכלל זה לא תהיה אחראית ו/או  אינצידנטלים מכל סוג שהוא,   תוצאתיים 
של אובדן  ו/או  מנזק  כתוצאה  נגרמים  אשר  רווחים,  או  הכנסות   לאובדן 
 העבודות. מכל מקום, ובכל מקרה, אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי
 שהגבלת האחריות של החברה כמפורט בהזמנת עבודה זו אינה תקפה כלפי
 הצדדים מסיבה כלשהי, הצדדים מסכימים מפורשות כי בכל מקרה הלקוח לא
 יהיה זכאי בשום מקרה שהוא לפיצוי בסכום החורג מהסך הכולל של הסכומים

ששולמו על ידי הלקוח בהתאם להזמנת עבודה זו לחברה.

  לאחר העברת העבודות לידיהעדר חובת שמירה והעדר חובת אחסון;.4
 הלקוח, לחברה לא תהיה חובה לאחסן ו/או לשמור את העבודות נשוא הזמנת

עבודה זו ו/או העתק של העבודות. 

עלותחומרים;.5 מחיר  על  מבוסס  זו,  עבודה  בהזמנת  הנקוב  מחיר  כל    
 החומרים שבהם תעשה החברה שימוש כדי להפיק את העבודות נשוא הזמנת
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מחירים, לעליות  וכפוף  זו,  עבודה  הזמנת  חתימת  למועד  נכון  זו,   עבודה 
המבוססות על התייקרויות של החומרים.

ככל שהלקוח יאחר בביצוע אילו מהתשלומים נשוא הזמנתתנאי תשלום;.6   
 עבודה זו, או בכל מקרה בו יפתחו הליכים של פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים
זו או זכות אחרת בהתאם להזמנת עבודה   כנגד הלקוח, הרי שבנוסף לכל 
 בהתאם לדין, תהיה לחברה הזכות לסעדים המפורטים להלן כולם או חלקם

החברה:  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  להפסיקא.בהתאם  ו/או  להשהות    
 לחלוטין את ביצוע העבודות, עד קבלת מלוא התשלום מראש בגין העבודות

ו/או חלקיב.ו/או;  לדרוש תשלום מזומן בגין  כל חלקי העבודות שבוצעו    
ו/או;  בעתיד  שיבוצעו  בסך ג.עבודות  ריבית  לגבות  הסכומים1%  ממלוא    

 שבחובה בגין כל יום של איחור בתשלום או לחילופין את סכום הריבית הגבוה
  לגבות מהלקוחד.ביותר שמותר לגבות בגין איחור בתשלום על פי כל דין ו/או; 

וכל ובכלל זה הוצאות עו"ד,   כל הוצאה שתיגרם לחברה בגין גביית החוב, 
 הוצאה אחרת. ככל שהחברה תקבע בהתאם לשקול דעתה הבלעדי שכושר
 הפירעון של הלקוח נפגם בצורה כלשהי, לחברה שמורה הזכות לשנות את

תנאי התשלום נשוא הזמנת עבודה זו ביחס לעבודות.

נוספות..7 שעות  עבודה;  ביצוע  תמסורגמר  העבודות,  ביצוע  בסיום    
" דיסק   קומפקט  ללקוח  "Referenceהחברה  )להלן:   "(.Referenceדיסק " 

ימים5הלקוח זכאי לשלוח לחברה רשימת תיקונים מוצעים לעבודות בתוך    
 , וככל שלא עשה כן, יחשב הדבר כאישורReferenceלאחר מסירת דיסק ה- , 

 של הלקוח שהעבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה. מובהר בזאת, שאלא אם
 כן נכתב אחרת מפורשות בהזמנת עבודה זו, הלקוח יחויב בתשלום בהתאם
וכן בגין כל חומרים נוספים  לתעריפי החברה בגין כל שעת עבודה נוספת, 
 שתעשה בהם החברה שימוש לשם ביצוע תיקונים כלשהם הנדרשים על ידי

הלקוח.

כל לוחות הזמנים לצורך ביצוע העבודות הם משוערים ועתידיםאיחורים;.8   
 להשתנות. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין כל איחור שיגרם
בנסיבות ו/או  עליון  כח  של  בנסיבות  ו/או  בחברה  תלויות  שאינן   בנסיבות 
הלקוח, ידי  על  מתאימות  מדיות  העברת  אי  זה  ובכלל  הלקוח,   שבאשמת 

וכיוצ"ב. 

  בכפוף ליתר תנאי הזמנת עבודה זו, מתחייבת החברה כי העבודותאחריות;.9
 שיבוצעו על ידה יתאימו לתנאים המפורטים בהזמנת עבודה זו. למעט האמור,
כי החברה לא תהיה והצדדים מסכימים   לא תהיה לחברה אחריות כלשהי, 
להתאמתן פרט  העבודות  של  אחר  חלק  לכל  ואופן  צורה  בשום   אחראית 
אחריות נותנת  אינה  החברה  הגבלה,  וללא  זה,  בכלל  זו.  עבודה   להזמנת 
 כלשהי ביחס ליכולת המסחור של העבודות, או להתאמתן למטרה מסויימת,
העתקה מניעת  לטכנולוגיות  לישימותן  ביחס  או  לאיכות השכפול שלהן,   או 
בהזמנת תיאורן  לבין  בין העבודות  אי התאמה   כלשהן. בכל מקרה שתחול 
 עבודה זו, שומרת לעצמה החברה את הזכות להחליף את העבודות בעבודות
 חדשות או מתוקנות, או לחילופין, להשיב ללקוח את הכספים ששילם לחברה
 בגין העבודות. מכל מקום, ובכל מקרה, הלקוח מסכים מפורשות כי החברה לא
ו/או  אינצידנטלים מכל סוג ו/או תוצאתיים   תהיה אחראית לנזקים מיוחדים 
 שהוא, ובכלל זה לא תהיה אחראית לאובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו בין
ג' כלשהו כתוצאה מביצוע העבודות נשוא הזמנת ובין אם לצד   אם ללקוח 

עבודה זו, אפילו אם בוצעו ברשלנות.
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הצדדים מסכימים מפורשות כי כל תביעה של הלקוח שעילתההתיישנות;.10   
נשוא אי התאמה של העבודות  ו/או  ו/או פגם  זו  עבודה  הזמנת   הפרה של 

חודשים מיום קבלת12הזמנת עבודה זו, תוגש על ידי הלקוח לא יאוחר מ-    
העבודות, ולאחר מועד זה תתיישן.

החברה תהיה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעבודות, והיאקניין רוחני;.11   
 אינה מעבירה זכויות קניין רוחני כלשהן ביחס לעבודות נשוא הזמנת עבודה זו,
 ובכלל זה בכל יצירה אשר תיווצר במסגרת ביצוע העבודות ו/או אינפורמציה

כיוון מכשירי  ו/או  או ממיריםEQהקשורה בכיוון במכשירים  כיוון מקודדים   , 
 אנלוגיים ו/או דיגיטאליים, וכל אינפורמציה טכנית אחרת ו/או רישום ו/או יומן
 הכולל אינפורמציה שכזאת, בין אם אינפורמציה שכזאת נוצרה או התגלתה

לפני או בזמן ביצוע העבודות.

  הלקוח מסכים לשפות ו/או לפצות את החברה מכל טענה ו/או דרישהשיפוי;.12
 ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה, ובכלל זה הוצאות משפטיות, שייגרמו לחברה
 או שהחברה תישא בהם בדרך כלשהי, בכל מקרה שטענה כלשהי תעלה כנגד
 החברה על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם העבודות ביחס לבאים: )א( לשון הרע,
 פגיעה בפרטיות, זכות הפרסום, הפרה של דיני הדואר, דיני הקניין הרוחני,
 ובכלל זה פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, וכן כל זכות אחרת, וכל טענה
 אחרת שתעלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לעבודות או להפקת העבודות על
 ידי החברה. )ב( שימוש ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או
 שעתוק ו/או פרסום ו/או העברה ו/או משלוח ו/או הפצה של העבודות. )ג( חוסר
 היכולת של הלקוח להשיג כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר ו/או זכות ביחס לכל
 טכנולוגיה של מניעת שכפול של העבודות. הלקוח מתחייב, כי לבקשתה של
כמפורט לטענות  ביחס  הגנה משפטית לחברה  יעמיד על חשבונו   החברה, 

לעיל.

 וזכות זכות החברה לפרסם את ביצוע העבודות ו/או השירותים.13
)כהגדרתן להלן( הואהחברה לפרסם תמונות  כי  מצהיר  הלקוח   . 

 מסכים ומעניק לחברה רשות ללא תמורה לפרסם את דבר ביצוע העבודות ו/או
 בכל מדיה שהיא, לצרכי החברה, לרבות למטרות של יחסי ציבורהשירותים 

לפי שיקול דעתה ואתר החברה באמצעי המדיה השונים,   ולקידום החברה 
 המוחלט והבלעדי של החברה, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית
 ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הלקוח ו/או לשלם ללקוח
 תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהחברה תפיק
 הכנסה בגין פרסום כאמור של דבר ביצוע העבודות. בנוסף, הלקוח מסכים
 ומאשר לחברה ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתמונות )להלן:

  ו/אוDVD"( המופיעות ו/או שיופיעו על גבי עטיפות תקליטורים ו/או תמונות"
עבודת לגביהם  שבוצעה  קטעים  ו/או  שיר/ים  שיכילו  אחרים  מדיה   אמצעי 
 עריכה ו/או עבודה אחרת על ידי החברה ובכלל זה להעתיקן ו/או להציגן ו/או
מדיה בכל  ו/או  באינטרנט  ו/או  החברה  באתר  להפיצן  ו/או  בפומבי   להציגן 
 שהיא, לצרכי החברה, לרבות למטרות של יחסי ציבור ולקידום החברה ואתר
 החברה באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות
לקבל מבלי  והכל  בטלוויזיה,  ו/או  סלולארית  במדיה  בעיתונות,   באינטרנט, 
בגין השימוש ו/או לשלם ללקוח תמורה כלשהי  מן הלקוח  נוספת   הרשאה 
 כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהחברה תפיק הכנסה בגין שימוש שעשתה
 בתמונות כאמור. הלקוח מצהיר כי הוא רשאי לפי כל דין להעניק לחברה את
רישיון מכח  ובין  בתמונות  בעלותו  מכח  בין  זה,  בסעיף  המפורטות   הזכויות 
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 שהוקנה לו לפי כל דין על ידי בעל הזכויות בתמונות. הלקוח מתחייב לפטור
 את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד,
 אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו,
לפצות הלקוח  מתחייב  בנוסף  התמונות.  עם  בקשר  בעקיפין,  או   במישרין 
 ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא,
 שנגרמו או ייגרמו לחברה, ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או
 מנהליה, במישרין או בעקיפין, לתמונות, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה
 של החברה, והלקוח מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או

דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

  הזמנת עבודה זו מבטלת כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים)א( שונות;.14
 וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות הזמנת עבודה זו לא יעשו אלא במפורש,

הלקוח מתחייב לא להעביר ו/או להמחות)ב(בכתב ובחתימת שני הצדדים.    
 ו/או להסב לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי הזמנת עבודה זו, כולן או מקצתן

  אם אחת)ג(אלא אם קיבל על כך את הסכמתה של החברה בכתב מראש. 
 מתניות הזמנת עבודה זו תיקבע על ידי בית משפט מוסמך כחסרת תוקף, כלא
 חוקית או כבלתי ניתנת לאכיפה, לקביעה כאמור לא תהא השפעה כלשהי על
 התניות האחרות בהזמנת עבודה זו, וכל תנייה אחרת כאמור תיחשב ותיאכף,
נכללו בהזמנת או הלא אכיפה לא  חוקית, הלא תקפה   כאילו התנייה הלא 

 מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית)ד( עבודה זו. 
 בכל הקשור להזמנת עבודה זו והשירותים הניתנים בהתאם להזמנת עבודה זו
 תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, ולבתי משפט אלו בלבד.

  שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם אחד הצדדים,)ה(
 למעט כמפורט בהזמנת עבודה זו, לא תחשב כויתור על זכויותיו על פי הזמנת
 עבודה זו או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.

הודעה)ו( כל  זו.  עבודה  להזמנת  במבוא  כמפורט  הנן  הצדדים  כתובות    
 שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תיחשב כאילו

שעות מהשלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה72נתקבלה ע"י הנמען תוך    
  שעות, ואילו אם הונחה במען הרשום24ו/או באמצעות דואר אלקטרוני - תוך 

לעיל - במועד בו הונחה כאמור.
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