טלש טכנולוגיות בע"מ – מקבוצת ריווחית
ת.ד ,10235 .ת"א61101 ,
טלפו  ,037466300 :פקס036447058 :

טופס הזמנה למסו ריווחית iCredit
סה"כ  4דפי ,נא למלא ולהחזיר לפקס  036447058או למייל iCredit@rivhit.co.il
 .1נתוני הלקוח :
ח.פ/.מס' עוסק מורשה/פטור
ש) העסק
חשבונית על ש) )א) שונה(
ש) עסק מקוצר
ש) איש קשר
ת.ז.
כתובת בית העסק )כפי שמופיע בחברת האשראי( :
עיר :
רחוב :
טלפו בבית העסק
טלפו נייד
פקס
דואר אלקטרוני
סוג עסק

מיקוד :

 .2נתוני חברות האשראי :
ש) העסק כפי שמופיע
בחברות האשראי )א) שונה(

* יש לסמ חברה אחת לכל סולק
סולק מסטרכארד סולק ויזה
ישראכרד
ישראכרד
כ.א.ל
כ.א.ל
לאומיקארד
לאומיקארד

מס ספק בחב' ישראכרט
מס ספק בחב' כ.א.ל.
מס ספק בחב' לאומי קארד
מס ספק בחב' דיינרס
מס ספק בחב' אמקס'

סולק ישראכרט
ישראכרד
כ.א.ל
לאומיקארד

 אי' ברשותי מספרי ספק וברצוני לעבוד ע UPAY
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PL
ישראכרד
כ.א.ל
לאומיקארד

טלש טכנולוגיות בע"מ – מקבוצת ריווחית
ת.ד ,10235 .ת"א61101 ,
טלפו  ,037466300 :פקס036447058 :

 .3עלויות :
מסלול – סליקת ) POSעמדת קופה בבית העסק( :
עלות
חודשית

עלות
שנתית

תיאור
מודול
מתוכנת
חלק
שאינו
עצמאי
סליקה
מסו.
0 540
0 45
 iCredit/POS
ריווחית \ ניהול עסק
מסו .סליקה המשולב כחלק מתוכנת
0 720
0 60
 ריווחית iCredit/ריווחית \ ניהול עסק*
התקנת רכיב סליקה בעמדה נוספת מעבר
0 180
0 15
 עמדה נוספת
לעמדה הראשונה
– 0 389
 קורא כרטיסי) קורא כרטיסי) מצפי ע) חיבור USB

חד פעמי
למחשב – רכישה חד פעמית **
* סליקה משולבת בריווחית  המחיר אינו כולל רשיו שימוש בתוכנת ריווחית \ ניהול עסק.
** קורא הכרטיסי) מיועד לעסקי) המבצעי) עסקאות רגילות )קבלת קהל( ולא עסקאות
טלפוניות בלבד .המחיר כולל משלוח.
מסלול סליקה אינטרנטית באתר אינטרנט או אתר מסחר אלקטרוני :
מודול
 דמי הקמה
)חד פעמי(

עלות
חודשית

תיאור



עלות
שנתית
– 0 150
חד פעמי

דמי הקמה לסליקה אינטרנטית
סליקה באמצעות ד Redirect .באתר בית
0 540
0 45
 סליקה בלבד
העסק – עד  2000עסקאות בחודש
סליקה באמצעות ד Redirect .באתר בית העסק והפקת חשבונית מס
קבלה חתומה דיגיטלית למייל הלקוח – תשלו) לפי מספר העסקאות
סליקה
בכל חודש :
 וחשבוניות
עד 1000
201500
51200
מספר עסקאות 050
0 159
0 109
0 79
0 59
עלות חודשית
מוצפ
באופ
אשראי
איסו .כרטיסי
0 360
0 30
 טוקניזציה
ומאובטח באתר האינטרנט לחיובי) חוזרי)
* נית לממש ג) דפי תרומה באתר והפקת קבלת תרומה.
* החשבוניות מופקות באמצעות תוכנת חשבונית \  ,Onlineנית לחבר את החשבוניות
לריווחית \  Onlineכ 2שהנהלת החשבונות והמלאי של בית העסק יעודכנו אוטומטית.
* נית לחבר את החשבוניות האוטומטיות ג) ל.Paypal
* נית לרכוש  Pluginלאתרי מסחר אלקטרוני ,Magento ,Wordpress-Woo Commerce :
WHMCS ,Presta Shop ,Drupal-Ubercart ,Opencart ,Joomla-Virtumart

המחירי אינ כוללי מע"מ
 .4תשלו דמי שימוש באמצעות כרטיס אשראי :
פרטי הכרטיס:
סוג כרטיס

מספר כרטיס
תוק.
ש) בעל הכרטיס
ת.ז .בעל הכרטיס
חתימת בעל הכרטיס___________ :
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טלש טכנולוגיות בע"מ – מקבוצת ריווחית
ת.ד ,10235 .ת"א61101 ,
טלפו  ,037466300 :פקס036447058 :

הסכ לשימוש במסו ממוחשב לסליקת כרטיסי אשראי
"ריווחית”iCredit
א .מבוא:
בהסכ) זה תהיה למונחי) הבאי) המשמעות המפורטת בצד):
"החברה"  :טלש טכנולוגיות בע"מ.
"הלקוח"  :הלקוח או בית העסק שפרטיו מפורטי) בסו .הסכ) זה.
"התוכנה"  :מסו" .ריווחית.”iCredit
הואיל  :והחברה הנה בעלת זכויות ההפצה ושווק הבלעדיי) של התוכנה
והואיל  :והחברה מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח
והואיל  :והלקוח מעוניי לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.
לפיכ 2הוסכ) והותנה בי הצדדי) כדלקמ :
המבוא לתנאי הרשיו וההצהרות בו מהווי) חלק בלתי נפרד ממנו.

ב .ההתחייבויות והצהרות הלקוח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16
.17

לדאוג לקיומ התקי לפי הצור 2של ערו 4תקשורת תקי לאינטרנט במחשב בו תותק התוכנה.
הבעלות על התוכנה תישאר של החברה .הלקוח יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה
לתקופה שבעבורה ישל) עבור השימוש ,ללא תלות במידת השימוש בתוכנה.
מוסכ) שבמידה ולא יפרע תשלו) כלשהו במועד ,תעמוד כל היתרה לפירעו מיידי והחברה
תהיה רשאית לבצע את העברת החוב מחשבו הספק של הלקוח בחב' האשראי ולזכות את
חשבונה באמצעות ש.ב.א.
אחריות ביצוע הגיבוי ובדיקת תקינותו של הגיבוי הנה על הלקוח.
הלקוח מסכי) שהחברה תהיה רשאית לנתק את התוכנה מפעולה ,לרבות יכולת התקשורת ע)
חברת האשראי ,בגי אי פירעו של חוב כלשהו וכי הלקוח מוותר על כל טענה שהיא בשל כ,2
כלפי החברה.
לנקוט בכל הצעדי) הדרושי) לש) שמירה על תקינות התוכנה ולהפעילה עפ"י הוראות החברה
בלבד.
הלקוח מתחייב להג על המחשב שמחובר לאינטרנט באמצעי) המקובלי) )אנטי וירוס
ופיירוול וכו'(.
להודיע במקרה של תקלה למחלקת השירות של החברה.
לא לעשות בתוכנה ,כל שינוי או תיקו באופ עצמאי ,בי בעצמו ובי באמצעות צד שלישי
כלשהו .במקרה שנעשה כ  ,רשאית החברה לחייב את הלקוח בכל ההוצאות כדי לבטל את
השינוי ולתק את התוכנה.
לאפשר לחברה ו/או לנציגיה לבצע כל שינויי תוכנה הנדרשי) ע"י החברה ,לרבות בהתקנה
מרחוק.
מסכי) כי החברה רשאית לשנות את דמי השכירות ודר 2הגבייה בהתא) לשיקול דעתה
הבלעדי .שינוי זה יכנס לתוק .בחידוש ההסכ) הקרוב עפ"י סעי .ד).(4
שינוי פרטי הלקוח ,לרבות כתובת בית העסק ,יבוצע בתאו) ע) החברה.
לא להעביר את התוכנה לאחר.
הלקוח מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה
הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה וכ לא
לגרו) במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור .הלקוח מצהיר כי הוא מבי את גודל הנזק העלול
להיגר) לחברה מפעולות אלו וכי ישא באחריות כלפי החברה בגי הפרת סעי .זה על ידו או על
ידי מי מעובדיו או צד ג כל שהוא כאילו נעשתה ההפרה על ידו.
הלקוח מצהיר כי התוכנה ,המידע הסודות המסחריי) והמקצועיי) הנ) קניינה של החברה.
התוכנה משווקת ללקוח על פי רשיו זה כמות שהיא .AS IT IS
ידוע ללקוח כי החברה אינה אחראית לרישומי העסקאות ולאמינות בדיקת כרטיסי האשראי.
_________________
חתימה וחותמת
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 .18הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות יוצרי) וכי העתקה בלתי חוקית של
התוכנה והפרת זכויות יוצרי) בתוכנה הנה נשוא לטביעה אזרחית הגוררת פיצויי) וצווי מניעה
ומהווה עבירה פלילית לפי תיקו מס'  5לפקודת זכויות יוצרי) ,התשמ"ח –  ,1988המטיל עונש
של שלוש שנות מאסר או  0 250,000קנס.
 .19החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב
בפעילות הלקוח ,הלקוח מסכי) בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדו .

ג .התחייבויות החברה:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

להיות אחראי לפעילותה התקינה של התוכנה.
לתת ללקוח במש 2התקופה שבעבורה שיל) ,תמיכה טלפונית ,בשימוש התוכנה בימי) אה בי
השעות  9:00ל  16:00למעט ימי פגרה ,חג ומועד.
לתק שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמ סביר בכפו .לכ 2שההודעה על שגיאה
ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת החברה.
מת התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורי) אליו ,בסביבת
עבודה .Windows 2000/XP/Vista/Windows7
מעבר לאמור לעיל לא תשא החברה בכל אחריות אחרת במפורש או מכללא ,לרבות תשלו) בגי
דמי נזק פיצויי) ישירי) ,עקיפי) ,תוצאתיי) שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו ,או
תשלו) בגי הפסדי) אובד רווחי) ,בי א) נבעו מרשיו זה או מדר 2ביצועו ,ו/או כתוצאה
מפעולה או אי פעולה ,שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתוני) שהופקו ממנה.
בכפו .למותנה במפורש ברשיו זה ,מסופקת התוכנה ללקוח ללא אחריות כלשהי ,מפורשת או
מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצורכי הלקוח או שפעולות התוכנה תמש 2ללא
הפסקה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
החברה אינה אחראית לרישומי העסקאות ולאמינות בדיקת כרטיסי האשראי.
שירות הסליקה באמצעות  UPAYמסופקת על ידי חברת יופיי פיננסי) בע"מ ,האחריות
והתמיכה בגי שרות זה ניתני) ע"י החברה המספקת את השירות .מובהר ומוסכ) כי האחריות
היא של חברת יופיי פיננסי) בע"מ בלבד.

ד .תנאי כללי:
.1
.2
.3
.4
.5

עבור מסו) POS .לא אינטרנט( תקופת השכירות המינימלית הינה בת  12חודשי) )"התקופה
המינימלית"(.
ההתקשרות מתחילה מרגע שליחת החוזה חתו) .בגי הפסקת ההתקשרות ,ישלי) הלקוח את
תשלומיו לסכו) של  . 350דמי תפעול ,וזאת במידה ותשלומיו טר) הגיעו לסכו) זה.
רשיו זה הנו הרשיו המושל) והיחיד שבי הצדדי) ואי מלבד התנאי) ,ההצהרות ,הזכויות
והכוונות הכלולות ברשיו זה כל תנאי ו/או מצג נוס ,.ה בעל פה וה בכתב או בדר 2אחרת
שהצדדי) התכוונו לחייב עצמ) בהקשר לרשיו זה.
בתו) תקופת ההסכ) ,יחודש ההסכ) אוטומטית לתקופת שכירות חדשה בת  12חודשי) ,אלא
א) הודיע הלקוח בכתב  30יו) מראש על כוונתו לסיי) ההסכ).
דרישות המערכת:חיבור תקי לאינטרנט ,מחשב ע)  Windows XP/Win7ומעלה ,מדפסת.
ולראיה באנו על החתו:

ש בית העסק  /הלקוח

טלש טכנולוגיות בע"מ
ש בית התוכנה

חותמת בית העסק  /הלקוח

חותמת בית התוכנה

חתימת בעל העסק  /הלקוח

חתימת נציג בית התוכנה

תארי0

תארי0
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