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النطاق

1

:تسري هذه البنود والشروط على ما يلي
:على أي طلبية ،أو شكل آخر من أشكال الحصول على i.
المنتوجات والخدمات بشكل مباشر عن طريق توم توم؛ و
التطبيقات عن طريق موزع؛ و

–
–

على حسابكم وإنشائه؛ و
:أو الولوج إلى/على استخدام و
جميع المنتجات والخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها؛ و
األجهزة المدمجة ،إال في حالة سريان البنود والشروط على الموزع أو المصنع الطرف الثالث لهذه األجهزة المدمجة؛
و

ii.
iii.

–
–

.أو الولوج إلى بيانات المستخدم الخاصة بكم/على تحميل ،استخدام و

iv.

أو /باستخدام و )(2بتقديم أي طلبية شراء أو شكل آخر من أشكال الحصول على منتوج أو خدمة أو تطبيق ،و )(1إنكم
بإنشاء حساب لكم ،فإنكم بذلك تقبلون وتلتزمون بهذه البنود والشروط )(3الوصول إلى أي منصة أو خدمة أو تطبيق و
.وأي تعديالت وإضافات إليها
.يمكن االطالع على قائمة بالتعريفات المستخدَمة في هذه البنود والشروط في آخر هذه الوثيقة

توم توم طريق عن مباشرة طلبيتكم تقديم

2

الطلبية تقديم كيفية 2.1
قد تحتوي هذه المنتوجات .تعرض توم توم منتوجاتها وخدماتها على المواقع اإللكترونية لتوم توم ومنصاتها وتطبيقاتها
.والخدمات أو تتكون من محتويات توم توم ومواد طرف ثالث
عندما ترغبون في تقديم أي طلبية أو شكل آخر من أشكال الحصول على منتوج أو خدمة مباشرة من توم توم  ،فإنه يمكنكم
.تقديم طلبية عن طريق إحدى المنصات أو أحد المواقع اإللكترونية لتوم توم أو إحدى تطبيقاتها
يتم توقيع اتفاق فور الحصول على موافقة توم توم على سبيل تأكيد .تخضع أي طلبية ُمق َّدمة للموافقة من طرف توم توم
تخضع .تحتفظ توم توم بحقها في رفض أي طلبيات بشكل كامل أو جزئي أو في تطبيق الحد األقصى لمبلغ الطلبية .الطلبية
.جميع طلبيات المنتوجات لوفرة المخزون

والدفع السعر 2.2
أو الخدمات المبيَّنة على المواقع اإللكترونية لتوم توم /تشمل أسعار المنتوجات و .تخضع بعض المنتوجات والخدمات للدفع
تتحملون المسؤولية عن أي ).إن وجدت(وتطبيقاتها ضريبة القيمة المضافة وتكاليف الشحن القياسية ورسوم اإلدارة
تخضع األسعار للتغيير في .ضرائب مبيعات محلية ،والضرائب األخرى والرسوم الحكومية ،إن وجدت ،المرتبطة بالطلبية
)لهذه البنود والشروط "استخدامكم"في الفصل "حقوق توم توم"كما في القسم "اإلنهاء والتعديل"وتخضع لبند (أي وقت
.لكن ذلك ال يهم طلبيات المنتوجات أو الخدمات التي تم إجراؤها قبل تاريخ التغيير
تحتفظ توم توم بحقها فيي االمتناع أو التوقف عن تقديم هذه الخدمات مجانا ً دون .يتم تقديم بعض الخدمات مجانا ً دون رسوم
وفي هذه الحالة ،يمكنكم .تقوم توم توم بإخباركم في حال عرض خدمة ما مقابل تكلفة في المستقبل .رسوم في أي وقت
.االختيار بين متابعة استخدامكم للخدمات بهذه التكلفة أو إنهاء استخدامكم للخدمة
من أجل إجراء طلبيات واستخدام خدمة الدفع هذه .يجب أداء جميع الطلبيات من خالل خدمة الدفع كما توفرها توم توم
أو أي تفاصيل /و )عند االقتضاء(يجب عليكم تقديم تفاصيل حول طريقة الدفع المفضلة لديكم وفواتيركم وعنوان الشحن
.أخرى ضرورية التمام الطلبية
3

إذا تعذر التحصيل ،ألي سبب من االسباب ،من خالل خدمة الدفع هذه ،سترسل لكم توم توم الفواتير عبر البريد طلبا ً للمبلغ
.يو ًما من تاريخ الفاتورة 15المستحق للدفع ،الذي يجب دفعه بشيك أو حوالة بريدية أو بطاقة بنكية خالل

الضياع ومخاطر التسليم 2.3
وفي حال تم طلب شراء منتوجات متعددة ،فإن .يو ًما من تاريخ قبول الطلبية 30تحرص توم توم على تسليم المنتوج خالل
24عالوة على ذلك ،تحرص توم توم على توفير الخدمات خالل .توم توم تحتفظ بحقها في تسليم كل منتوج على حدة
.ساعة بعد قبول الطلبية
.أو يتم توفيرها لكم إلكترونيًا/تكون الخدمة قابلة للتنزيل أو للتسليم و .يتم تسليم المنتوج إلى عنوان التسليم الخاص بكم
تتحملون مسؤولية ضياع أو أضرار المنتوج ابتداء من .بمجرد تسليم المنتوج إليكم تتحملون مسؤولية ضياعه أو أضراره
.توفر الخدمة لكم أو من تسليمها لكم إلكترونيًا
إذا لم تتسلموا المنتوج ،فإن توم توم تحتفظ بحقها في تحميلكم تكلفة معقولة نظير تخزين المنتوج إلى حين إتمام عملية
.التسليم
إذا فشلت عملية التسليم إليكم ألي سبب خارج عن إرادة توم توم ،فإن توم توم تحتفظ بحقها في إلغاء االتفاق وإرجاع أي
.أموال تم دفعها
أو قامت بالخطأ بتوفير خدمة ما لكم ،يرجى االتصال بتوم توم بهدف /إذا قامت توم توم بالخطأ بتسليم منتوج ما إليكم و
إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني عن طريق الموقع (تلقي المزيد من تعليمات اإلرجاع
http://www.tomtom.com/support).

الطلبيات إلغاء في الحق

3

يو ًما تبدأ من 14بالنسبة للمنتوجات المشتراة عن طريق توم توم  ،يحق لكم إلغاء اتفاق الشراء ألي سبب كان في غضون
تقوم توم توم بإرجاع سعر الشراء وتكاليف الشحن األصلية التي تم دفعها .تاريخ التسليم إلى عنوان التسليم الخاص بكم
باستثناء التكاليف اإلضافية الناتجة عن اخيتارها لنوع من التسليم غير النوع االقل كلفة للتسليم القياسي المق َّدم من طرفنا( ،
تقوم توم توم بتنفيذ إجراء إرجاع ).أو عندما يتم إجراء طلبيات منتوجات متعددة وال يتم إرجاع جميع المنتوجات المشتراة
.األموال هذا باستخدام نفس وسائل الدفع التي استخدمتموها في عمليتكم األولى ،ما لم تقبلوا صراحة بخالف ذلك
يو ًما بعد 14من أجل ممارسة حقكم في اإللغاء يجب عليكم إخبار توم توم بقراركم وذلك باالتصال بتوم توم في غضون
من أجل الحصول على رقم http://www.tomtom.com/supportالتسليم بواسطة رسالة إلكترونية عبر الموقع
وعليه ،يجب [www.tomtom.com/support].يمكنكم استخدام نموذج االنسحاب .الرخصة إلرجاع طلبيتكم
عليكم إرجاع المنتوج دون أي تأخير ،معفيا من كافة الفوائد أو الضمانات أو المطالبات األخرى ،إلى العنوان المذكور على
.البطاقة البريدية التي تستلموها حين حصولكم على رقم اإلذن إلرجاع طلبيتكم
إذا قررتم إلغاء اتفاق الشراء وإرجاع المنتوج لتوم توم ،ستتحملون المسؤولية عن أي قيمة ناقصة للمنتوج الناتجة عن تدبير
.مخالف ما هو ضروري إلثبات طبيعة المنتوج وخصائصه وأدائه
.توافقون على أنه يمكن لتوم توم أن يُح ّملكم أي تكاليف شحن أو بريد مرتبطة بشكل مباشر بإرجاع المنتوج
أو -بالنسبة للخدمات التي تحصلون عليها عن طريق توم توم فإنكم تقبلون بأن أداء الخدمات من طرف توم توم يبدأ فورا
.ابتداء من قبول توم توم لطلبيتكم وأنكم تتنازلون عن حقكم في اإللغاء بمجرد األداء-على األقل في أسرع وقت ممكن
بالنسبة للتطبيقات التي تحصلون عليها عن طريق توم توم أو عن طريق موزع فإنكم تقبلون بأن أداء التطبيقات التي
بعد تنزيلكم للتطبيق وأنكم -أو على األقل في أسرع وقت ممكن -تحصلون عليها من طرف توم توم سوف يبدأ فورا
.تتنازلون عن حقكم في اإللغاء بمجرد األداء
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واشتراكاتكم حسابكم

4

واإلدارة التسجيل :حسابكم 4.1
:قد يُطلب منكم إنشاء حساب والتسجيل بالتالي في المنصة المناسبة من أجل
i.
إجراء طلبية شراء منتوج أو خدمة؛
سواء تم الحصول عليها مباشرة عن (أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها /أو تطبيق و/ولوج أو استخدام خدمة و ii.
؛ )طريق توم توم أو عن طريق أحد الموزعين
أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها /أو تنزيل محتوى المستخدم و/إمكانية تحميل و iii.
عند إنشاء حساب ،فإنكم تقبلون بتقديم )"اللقب"أو "اسم الشهرة"(بغض النظر عن حقكم في استخدام اسم مستعار
يرجى منكم العمل على تحديث معلومات الحساب وسرعة تغيير معلومات .معلومات صحيحة حول أنفسكم عند التسجيل
.حسابكم في حال وقوع أي تغييرات هامة
الخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها مخصصة حصرًا للمستخدمين الذين يبلغون من العمر على األقل ثمانية
تمتنع عن إنشاء حساب على أنك شحص آخر .عا ًما على األقل 18تتعهد وتضمن أنك تبلغ من العمر .عا ًما )(18عشر
.أو مجموعة أخرى أو كيان آخر دون موافقة هذا الطرف ،أو بيع أو تحويل ملفكم التعريفي أو حسابكم
تتحمل مسؤولية عن اسم المستخدم الخاص بك .تتحمل المسؤولية والمساءلة عن أي نشاط يحدث على حسابكم أو من خالله
وال تتحمل توم توم المسؤولية عن أي خسائر تنتج عن االستخدام غير المرخص به لحسابكم ،سواء .واألنشطة المرتبطة به
.بعلمكم أو بدون علمكم
أو بيانات المستخدم /أو التطبيقات و/يتوجب عليكم إبالغ توم توم فوراً في حال علمكم بأي ولوج أو استخدام للخدمات و
أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها من قِبل أطراف ثالثة تستخدم حسابكم دون ترخيص من طرفكم أو بأي اختراق أمني /و
.آخر محتمل

االشتراكات 4.2
لدى حصولكم على االشتراك ،سوف يتم تقديم الخدمة إليكم .يمكن تقديم الخدمة على أساس فردي أو على أساس االشتراك
.سواء بطريقة منتظمة أو مستمرة
.تكون االشتراكات لمدة زمنية غير محددة  ،ما لم يتم االتفاق بين توم توم وبينكم على مدة زمنية محددة

اشتراكاتكم أو/و حسابكم إنهاء 4.3
أو اشتراككم ،يمكنكم القيام بذلك عبر االتصال بتوم توم عن طريق الموقع اإللكتروني /في حال رغبتم في إنهاء حسابكم و
.يوما ً  ،30و مراعاة إشعار مدته "اتصل بنا" واختيار الخيار http://tomtom.com/support
اإلنهاء "وبغض النظر عن حقوقها لإلنهاء بموجب فصل (أو اشتراككم ألسباب محايدة /يمكن لتوم توم أن تنهي حسابكم و
سوف تحرص توم توم دائما ً على إبالغكم ما أمكنها ذلك بأي ).لهذه البنود والشروط "والقيود في حال اإلخالل من طرفكم
.يو ًما على األقل من اإلنهاء الفعلي لحسابكم )(30قبل ثالثين -في جميع األحوال -إنهاء وشيك ،على أن تقوم بإشعاركم
.أو اشتراككم ،يتوجب عليكم إتالف جميع النسخ من محتوى توم توم وجميع األجزاء المكونة له/وفي حال إنهاء حسابكم و
تقع على مسؤوليتكم الخاصة إزالة .ال يمكنكم بعد إنهاء حسابكم ولوج أي بيانات بما في ذلك بيانات المستخدم الخاصة بكم
.أي بيانات مستخدم ترغبون في االحتفاظ بها قبل إتمام اإلنهاء
.إذا كان اشتراككم لمدة زمنية محددة ،سينتهي تلقائيا ً فور انتهاء هذه المدة الزمنية

5

االستخدام

5

بكم الخاصة االستخدام حقوق

5.1

والتطبيقات الخدمات 5.1.1
تمنحكم توم توم اإلذن لولوج واستخدام الخدمات والتطبيقات التي تحصلون عليها مباشرة بواسطة توم توم أو بواسطة
أو تطبيق ما ،فعندئذ سوف يمنح لكم اإلذن لولوج /وفي حال شراء خدمة و .موزع بما يتفق مع هذه البنود والشروط
.أو التطبيق المدفوع بعد إتمام الشراء/واستخدام هذه الخدمة المدفوعة و
توم توم محتويات 5.1.2
وقد منحت لكم رخصة الستخدام المحتوى الخاص بتوم توم المقدم لكم .تحتوي الخدمات والتطبيقات على محتويات توم توم
.أو عن طريق منتوجكم أو خدمتكم أو تطبيقكم ،على أساس البنود الواردة في هذا الشرط/كجزء من و
ال تشمل هذه الرخصة أي حق للحصول على تحسينات أو تحديثات أو .هذه الرخصة غير حصرية وغير قابلة للتحويل
إضافات مستقبلية ،أو أي دعم أو مساعدة تقنية متعلقة بخدمات أو تطبيقات أو محتويات توم توم ،ما لم تبين توم توم بتحديد
.أن الحصول على تلك األشياء يعد جزء ال يتجزأ من المنتوج أو الخدمة أو التطبيق
في حال الحصول على تحسينات أو تحديثات أو إضافات للخدمات أو للتطبيقات أو لمحتويات توم توم ،فإن استخدامها
سيخضع لهذه البنود والشروط أو لبنود وشروط أخرى مماثلة والتي قد تتطلب أداء إضافيا ،حسب ما يتم إخباركم به
.ويطلب منكم القبول به قبل قيام توم توم بتزويدكم بالتحسينات أو التحديثات أو األضافات المطلوبة
):إحدى خدمات توم توم(وباإلضافة إلى ما سبق فإن ما يلي يسري بصفة خاصة على خرائط توم توم
إنكم تقبلون بأن أي خدمة تحتوى على بيانات عن الصين قد تخضع لبنود :فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالصين i.
.ال يتم تصدير بيانات الصين من الصين .وشروط إضافية سيتم تزوديكم بها حين توفرها لتوم توم
إنكم تقبلون بأن أي خدمة تحتوى على بيانات عن الهند قد تخضع لبنود :فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالهند ii.
.وشروط إضافية سيتم تزوديكم بها حين توفرها لتوم توم
إنكم تقبلون بأن أي خدمة تحتوى على بيانات عن كوريا الجنوبية :فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بكوريا الجنوبية iii.
ال يتم تصدير البيانات الكورية من .قد تخضع لبنود وشروط إضافية سيتم تزوديكم بها حين توفرها لتوم توم
.كوريا الجنوبية
ساهَم المستخدم وبيانات المستخدم بيانات 5.1.3
بها ال ُم َ
وتحميل واستخدام بيانات المستخدم ال ُم َساهَم )(2لتحميل واستخدام وتعديل بيانات المستخدم ،و )(1تمنحكم توم توم اإلذن
.بها ،وكل ذلك بما يتفق مع هذه البنود والشروط
.وبتحميلكم ألي بيانات مستخدم ،فإنكم بذلك تحتفظون بكل ما قد يكون لكم فيها من حقوق
وبتحميلكم بياناتكم للمستخدم ال ُم َساهَم بها  ،فإنكم تحتفظون بجميع الحقوق الممكنة الواردة ،لكنكم بمقتضى هذا تمنحون توم
توم رخصة قابلة للتحويل وخالية من الرسوم وغير حصرية وال رجعة فيها ودائمة وذات نطاق عالمي الستخدام بيانات
المستخدم ال ُم َساهَم بها هذه أو الروابط المؤدية إليها أو تحميلها أو تعديلها أو توزيعها أو إعطاء رخصة ثانوية لها أو عكس
.هندستها أو تفريغها أو تفكيك أجزائها وعرضها تحت أي شكل من األشكال ومن خالل أي وسيلة من وسائل اإلعالم
في حال اعتقادكم أن عملكم قد تم نسخه أو نشره بطريقة غير سليمة على الخدمات أو التطبيقات أو المواقع االلكترونية لتوم
االسم ،العنوان ،رقم الهاتف ،البريد االلكتروني ): (1توم ،على النحو الذي يشكل انتهاكاً ،رجاء تزويدنا بالمعلومات اآلتية
وصف للعمل الخاضع )(2والتوقيع الكتروني أو المادي لصاحب حق النسخ أو الشخص المرخص له للتصرف نيابة عنه؛
وصف للموضع الذي تم فيه انتهاك الخدمات أو التطبيقات أو المواقع )(3لحق النسخ الذي ت ّدعون تعرضه لالنتهاك؛
إقرار مكتوب يفيد بأن لديكم اعتقاد حسن النية بكون االستخدام محل النزاع غير )(3االلكترونية لتوم توم حسب ادعائكم؛
إقرار منكم ،يعطى بموجب الشرط الجزائي )(5مصرح به من طرف صاحب حق النسخ أو وكيله أو بنص القانون؛
لشهادة الزور ،بأن المعلومات أعاله في إقراركم صحيحة وأنكم صاحب حق النسخ أو الشخص المرخص له بالتصرف
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ترسل .يجب اتباع هذه المتطلبات إلعطاء توم توم إشعارًا كافيًا من الناحية القانونية لالنتهاك .نيابة عن صاحب حق النسخ
: illegalproduct@tomtom.com.الشكاوى الخاصة بانتهاك حق النسخ إلى
وفيما يتعلق ببيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها للمستخدمين اآلخرين ،فإن توم توم تمنحكم الحق في استخدام وتعديل وتحميل
.بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها بما يتفق مع هذه البنود والشروط

االستخدام والتزامات مسؤوليات 5.2
ساهَم المستخدم وبيانات المستخدم لبيانات ملكيتكم 5.2.1
بها ال ُم َ
تؤكدون وتضمنون أنكم تمتلكون أو لديكم .ال تدعي توم توم أي ملكية في بيانات المستخدم أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها
الرخص والحقوق والموافقات واألذون الضرورية لتحميل بيانات المستخدم و بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها ولمنح توم توم
جميع الحقوق الممنوحة في هذه البنود والشروط بما في ذلك الحق في منح اإلذن لمستخدمين آخرين للخدمات والتطبيقات
.والمواقع اإللكترونية لتوم توم الستخدام وتعديل وتحميل بياناتكم للمستخدم ال ُم َساهَم بها بما يتفق مع هذه البنود والشروط
والتطبيقات والخدمات المنتوجات تعديل على قيود 5.2.2
خالفا ً لما تسمح به التشريعات السارية أو ما يُسمح به صراحة من خالل أي تكنولوجيا أو وسائل توفرها توم توم من خالل
المنتوجات والخدمات والتطبيقات ،لن تسمح  ،ولن تسمح ألي شخص بتغيير أو تشويه أو تعديل المنتوجات والخدمات
بتحليلها بوسائل )سواء حصلتم عليها مباشرة عن طريق توم توم أو عن طريق موزع(والتطبيقات أو أي جزء منها
الهندسة العكسية أو تجميع المنتوجات أو تفكيكها ،لصنع منتوجات أخرى مشتقة منها أو لفك الشفرة أو االلتفاف عليها أو
.للسماح ألطراف ثالثة بذلك أو تمكينهم منه
عنه واالمتناع االستخدام سوء عن اإلبالغ 5.2.3
يرجى العلم بأن توم توم ال تتحمل المسؤولية عن الرصد المنتظم ألي من الخدمات والتطبيقات و بيانات المستخدم ال ُم َساهَم
وفي حال علمكم بأي إساءة استخدام للخدمات أو التطبيقات أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو عليها من طرف أي .بها
مستخدم ،يرجى إبالغ توم توم بإساءة االستخدام هذه عن طريق الموقع اإللكتروني
http://www.tomtom.com/support.
وبولوجكم أو استخدامكم للخدمات والتطبيقات ،وبتحميل أو استخدام بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو بيانات المستخدم ،فإنكم
:بذلك توافقون على االمتناع عن أي سلوك غير الئق والذي قد يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي
أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو بيانات /استخدام الخدمات والتطبيقات و :االستخدام الدعائي والدفعات i.
أو ألغراض المبيعات ،أو نشر التماس /أو ألغراض تسويقية و/المستخدم ألغراض إعالنية ،دعائية ،و
وباإلضافة إلى ذلك ،توافقون .العروض أو أي محتوى تجاري آخر مهما كان عن طريق الخدمات والتطبيقات
أيضا ً على االمتناع عن القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتحصيل رسوم من أي طرف ثالث نظير استخدام
عالوة .أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو عن قبول دفعات من طرف ثالث بهذا الصدد/الخدمات والتطبيقات و
على ذلك ،فإنكم توافقون على االمتناع عن تأطير أو محاكاة أي خدمات أو تطبيقات أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم
بها؛
المبادرة بأي فعل بصدد الخدمات والتطبيقات بهدف االلتفاف عليها أو التدخل فيها أو :االنتهاكات اإللكترونية ii.
تعطيلها أو اإلضرار بها أو اإلثقال عليها باألعباء أو الحد من أداء أي برمجيات حاسوب أو مكون حاسوب أو
توافقون على عدم نشر بيانات المستخدم أو  ،.أو الخدمات والتطبيقات)أمنية(أجهزة اتصاالت أو تكنولوجيا
إضافةً إلى ذلك .بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها التي تحتوي على فيروسات برمجية أو برامج أو رمز حاسوب آخر
فإنكم توافقون على عدم تحميل بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو بيانات المستخدم التي تنطوي على إرسال أي مادة
أو إتاحتها بطريقة أخرى والتي تحتوي على فيروسات أو أحصنة طروادة أو ديدان أو قنابل موقوتة أو أي
برمجيات مماثلة أخرى قد تضر بعملية خوادم توم توم أو حواسيبها أو شبكاتها أو بحساب المستخدم أو حواسيبه
كما توافقون أيضا ً على االمتناع عن استخدام أو إطالق أي نظام آلي ،يتضمن دون الحصر. ،أو شبكاته أو المنتج
التي تلج الخدمات والتطبيقات بطريقة ترسل رسائل أو طلبات إلى خوادم توم توم أكثر "العناكب"و "الروبوتات"
مما يستطيع أي مستخدم منتظم أو خاص للخدمات والتطبيقات توقع إنتاجه بدرجة معقولة في فترة زمنية مماثلة
وتوافقون أيضا ً على االمتناع عن محاولة الحصول على ولوج إلى حسابات مستخدم آخر .باستخدام نظام تقليدي
أو حواسيبه أو شبكاته أو تعطيلها دون ترخيص؛
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بريد غير "نشر أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها تنطوي على إرسال :البريد اإللكتروني المزعج أو المضايقة
؛ "بريد إلكتروني مزعج"أو بريد جماعي غير مرغوب فيه أو "رسائل متسلسلة"أو "مرغوب فيه
عرض بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها بطريقة توحي بوجود عالقة أو ارتباط أو احتضان :اقتراح إشراك توم توم
أو تأييد لبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها من طرف توم توم ،والتي قد تكون محرفة أو منتهكة أو غير قانونية أو
مؤذية أو كيدية أو مسيئة أو تشهيرية أو فاحشة أو فوضوية أو محرضة على الكراهية أو تعتدي على حق أي
طرق ثالث ،هي بطريقة أخرى غير قانونية أو تعتدي على حقوق الملكية الفكرية لتوم توم؛
تحميل بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها التي تروج لمعلومات تعلمون بأنها خاطئة أو مضللة؛ :التضليل
نشر أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها تعتدي على أي حقوق لشخص :اإليذاء أو انتهاك القوانين أو حقوق اآلخرين
آخر أو تنتهكها ،بما في ذلك حق النسخ أو العالمة التجارية أو براءة اختراع أو سر تجاري أو الخصوصية أو
إضافةً إلى ذلك ،فإنكم توافقون على عدم نشر أي بيانات .اإلشهار أو الحقوق األخرى الشخصية أو للملكية
مستخدم ُم َساهَم بها ،أو القيام بأي عمل أو استخدام خدمات وتطبيقات بطريقة تخالف أي قانون أو تروج ألنشطة
عالوة على ما سبق ،فإنكم توافقون على عدم القيام سواء بشكل مباشر أو من خالل رابط ،بنشر .غير قانونية
محتوى غير قانوني أو معتدي أو تحريضي أو مشوه للسمعة أو منتهك أو تهييجي أو مضلل أو غير دقيق أو
مخرف أو كيدي أو احتيالي أو زائف أو غير الئق أو مؤذي أو متحرش أو ترويعي أو تهديدي أو محرض على
الكراهية أو مسيء أو فوضوي أو فاحش أو إباحي أو عنيف أو فاضح جنسيا ً أو منتهك للخصوصية أو الشهرة أو
الملكية الفكرية أو حقوق الملكية أو الحقوق التعاقدية أو جارح في سياق جنسي أو عرقي أو ثقافي أو إثني ،أو
بما فيها أرقام الهاتف أو عنوان المنزل (سيؤذي أو يهدد سالمة اآلخرين ،أو يستخدم أو ينشر معلومات شخصية
 ،أو الصور أو الرسوم األخرى من أو بخصوص مستخدمين آخرين )أو البريد االلكتروني أو األسماء أو األلقاب
أو أطراف ثالثة أخرى دون موافقتهم الصريحة ،أو المرفوضة بطريقة أخرى؛
تمتنعون عن الحصول أو .رجاء توخي الحذر فيما تشاركونه من معلوماتكم الشخصية :جمع ونشر البيانات
محاولة الحصول على بيانات من خالل أي خدمات أو تطبيقات أو بيانات مستخدم ُم َساهَم بها باستثناء ما تنوي
عالوة على ذلك ،فإنكم توافقون على عدم تحميل أي بيانات .توم توم تقديمه أو توفيره لكم من هذه البيانات
مستخدم ُم َساهَم بها تتضمن صفحات مقيدة الولوج أو محمية بكلمة مرور فقط أو صفحات أو صور مخفية؛
استخدام الخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها بأي :أي استخدام آخر غير قانوني أو غير مرغوب
إضافةً إلى ذلك ،فإنكم توافقون أيضا ً على .طريقة غير قانونية أو في انتهاك ألي من هذه البنود والشروط
أو بيانات /أو التطبيقات و/االمتناع عن مخالفة أي مدونة سلوك أو إرشادات أخرى قد تسري على الخدمات و
.المستخدم ال ُم َساهَم بها

iii.
iv.

v.
vi.

vii.

viii.

المستخدم تفاعل مسؤولية إخالء 5.2.4
ال تتحمل توم .تتحملون المسؤولية بمفردكم عن تفاعالتكم مع األشخاص اآلخرين ،سواء على االنترنت أو بشكل شخصي
توم المسؤولية أو المساءلة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن أي تفاعل مع مستخدمين أو أشخاص آخرين تلتقون بهم من
خالل الخدمات والتطبيقات أو أشخاص يجدونكم بسبب ما نشرتموه من معلومات على أو بواسطة أو من خالل الخدمات
توافقون على توخي االحتياطات المعقولة في جميع التفاعالت مع مستخدمين آخرين على الخدمات .والتطبيقات
توم توم غير معنية بأي منازعة مستخدم ،لكنها قد .والتطبيقات ،وإجراء أي أبحاث ضرورية قبل االجتماع بشخص آخر
.تفعل ذلك وفقا ً لتقديرها
الهاوي الرياضي وضعية عن المسؤولية إخالء 5.2.5
تتحملون المسؤولية عن التأكد من عدم تأثير استخدامكم للخدمات والتطبيقات أو مشاركتكم فيها على أهليتكم كرياضي
ال تتحمل توم توم المسؤولية أو .رجاء مراجعة جمعيتكم الرياضية للهواة لالطالع على القواعد المنطبقة عليكم .هاوي
.المساءلة عن استخدامكم للخدمات والتطبيقات المؤدية إلى عدم أهليتكم كرياضي هاوي
البدني النشاط إشعار عن المسؤولية إخالء 5.2.6
يتعين اعتبار النظر في المخاطر المنطوية واستشارة  .قد تتضمن الخدمات والتطبيقات خصائص تشجع على النشاط البدني
توم توم ليست .طبيبكم المهني قبل االنخراط في أي نشاط بدني أو استخدام المنتوجات أو الخدمات التي تقدمها توم توم
مسؤولة أو اليتم مساءلتها عن أي إصابات أو أضرار قد تلحق بكم نتيجة استخدامكم ،أو عدم قدرتكم على استخدام،
.خصائص المنتوجات والخدمات والتطبيقات
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توم توم حقوق 5.3
والمعلومات االتصاالت 5.3.1
بإنشاء حساب لكم ،فإنكم توافقون على أنه يجوز لتوم توم أن تتصل بكم بالوسائل اإللكترونية وأنه قد تتم مشاركتنا معلومات
.أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها/أو بيانات المستخدم و/معينة حول استخدامكم الخدمات والتطبيقات و
والتعديل اإلنهاء 5.3.2
تحتفظ توم توم بحقها ،بعد إشعار أو بدونه ،لوقف ما تقدمه أو توفره لكم من خدمات وتطبيقات وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم
والحد منها وتعديلها وتحديثها )سواء تم الحصول عليها مباشرة عن طريق توم توم أو عن طريق أحد الموزعين(بها
وترقيتها وتكميلها ،ما لم يكن توفير هذه التحديثات أو الترقيات أو المك ّمالت يشكل جزء ال يتجزأ من المنتج والخدمات
.والتطبيقات ،وكما هو مبين من قبل توم توم في وقت البيع
والتطبيقات ،شريطة )سواء على أساس منفرد أو على أساس االشتراك(تحتفظ توم توم بحقها في تغيير أسعار الخدمات،
سواء عن طريق البريد االلكتروني أو المواقع االلكترونية لتوم توم أو الخدمات أو (إشعاركم مسبقًا بمدة معقولة بذلك
لكن ليس في (إذا أسفر تغيير من هذا النوع عن أسعار أعلى أو أدى إلى ما ينافي مصلحتكم ).التطبيقات أو بطريقة أخرى
 ،فإنه يمكنكم إنهاء اشتراككم قبل ومقابل تاريخ )الحالة التي تنتج فيها األسعار األعلى عن رسوم أو ضرائب حكومية أعلى
ولوج هذا التغيير حيز السريان عبر رسالة بالبريد االلكتروني عن طريق الموقع اإللكتروني
http://www.tomtom.com/support.
ساهَم المستخدم وبيانات المستخدم بيانات 5.3.3
بها ال ُم َ
يجوز لتوم توم ،وفقا ً لتقديرها المنفرد ،أن تجمع وتعالج إحصائيات االستخدام المتعلقة ببيانات المستخدم وبيانات المستخدم
.أو تطبيقاتها ،شريطة الحصول على الموافقة الضرورية من طرفكم/أو خدماتها و/ال ُم َساهَم بها لتحسين منتجاتها و
فيما يتعلق ببيانات المستخدم ،في حال قيامكم بتحميل هذه البيانات فإنكم بذلك تمنحون توم توم رخصة بال رسوم امتياز وال
رجعة فيها ودائمة وذات نطاق عالمي الستخدام ونسخ بيانات المستخدم هذه لغرض االستخدام الخاص من قبل توم تومطالما كان هذا االستخدام ضروريًا لتمكين توم توم من -دون عرض بيانات المستخدم ألي طرف ثالث دون موافقتكم
.أو الخدمة المطلوبة/تزويدكم بالمنتوج المطلوب و
فيما يتعلق ببيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها ،فإنكم بمقتضى هذا تمنحون لتوم توم الحق في منح اإلذن لمستخدمين آخرين
باستخدام وتعديل وتحميل أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها التي قد تعملون على تحميلها من خالل الخدمات والتطبيقات بما
.يتفق مع هذه البنود والشروط
يمكن لتوم توم استخدام هذه المعلومات حسب ما تراه مناسبًا ،في أي مكان في العالم ،دون التزام بالتعويض ،ودون حقوق
.أو حقوق ملكية أخرى في هذه المعلومات أو لها/أو حقوق ملكية فكرية و/معنوية و
حين إبالغكم بأن أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها قد تنتهك أي جزء من هذه البنود والشروط أو تخل بأي حق طرف ثالث
يجوز لتوم توم أن تنهي ولوجكم ألي خدمات .آخر ،فإنه يجوز لتوم توم أن تزيل محتوى المستخدم هذا دون إشعار مسبق
.وتطبيقات واستخدامكم لها نظراً لتحميل مثل بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها هذه

طرفكم من اإلخالل حالة في والقيود اإلنهاء
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دون الحاجة إلشعاركم -تحتفظ توم توم بالحق وفقا ً لتقديرها المنفرد ودون اإلخالل بأي حقوق أخرى ،ألن تنهي فورًا
حسابكم أو اشتراكاتكم وأن تحذف ملفكم التعريفي وأي -بالتقصير في السداد ودون مساءلة أمامكم أو أمام أي شخص آخر
أو بياناتكم للمستخدم ال ُم َساهَم بها خاصة بكم ،وتقييد استخدامكم لكل أو أي جزء من حسابكم والخدمات /بيانات مستخدم و
في حال اإلخفاق في )(2أخفقتم في االمتثال ألي بند جوهري من هذه البنود والشروط أو انتهاكه(1) ،والتطبيقات إذا
.أو اشتراكاتكم بعد محاولة ثانية/تحصيل الدفعات نظير خدماتكم و
.وفي هذه الحالة ،يجب عليكم إرجاع أو إتالف جميع النسخ من محتوى توم توم وكل األجزاء المكونة له
9

.عالوة على ذلك ،فور اإلنهاء وبالتزامن سيتم إنهاء رخصكم وحقوقكم كما منحتها لكم توم توم

بمنتوجكم يتعلق فيما المحدودة الضمانة

7

المحدودة الضمانة

7.1

سواء الذي يتم الحصول عليه مباشرة عن طريق توم توم أو عن طريق أحد (تقدم توم توم ضمانة محدودة بأن يكون المنتج
اعتبارًا من )(2خاليًا من العيوب في المصنع والمواد الخام تحت االستخدام العادي لفترة زمنية من سنتيين )الموزعين
.تاريخ شراء المنتج ،أو اعتبارا من تاريخ الشراء لحين تاريخ انتهاككم ألي من هذه البنود والشروط ،ويحتفظ باألقصر مدة
من قبل توم توم دون -على أساس التقدير األحادي لتوم توم -وخالل هذه الفترة ،سوف يتم إصالح المنتوج أو استبداله
أو الشحن /إضافة إلى ذلك ،تتحمل توم توم المسؤولية عن تكاليف النقل و .تكاليف مقابل قطع الغيار أو اليد العاملة
)(6في حال إصالح المنتوج بعد انتهاء هذه الفترة ،فإن فترة اإلصالح ستنتهي بعد ستة .المرتبطة باإلصالح أو االستبدال
.هذه الضمانة المحدودة غير قابلة التحويل .أشهر من تاريخ اإلصالح

.المحدودة الضمانة هذه تشمله ال ما 7.2
ال تشمل هذه الضمانة المحدودة األضرار الناجمة عن البلى والتلف االعتيادي أو كنتيجة لفتح المنتوج أو إصالحه من قبل
إساءة االستخدام أو الرطوبة أو السوائل أو :شخص غير مرخص له من طرف توم توم ،وال تشمل األضرار الناجمة عن
القرب من الحرارة أو التعرض لها والحوادث وسوء االستخدام ،وعدم االمتثال للتعليمات المق َّدمة مع المنتوج أو االهمال أو
.ال تشمل الضمانة المحدودة أيضا ً األضرار المادية الواقعة على سطح المنتوج .سوء التطبيق
عالوة على ذلك ،ال تغطي هذه الضمانة المحدودة أي خدمات أو تطبيقات أو بيانات مستخدم ُم َساهَم بها أو مادة طرف ثالث
قد ترافق المنتج أو تكون مركبة فيه أو يتم الحصول عليها من طرفكم عن طريق الخدمات أو التطبيقات أو المواقع
.ال تشمل الضمانة المحدودة تركيب أو إزالة أو صيانة المنتوج أو أي تكاليف مرتبطة بذلك .اإللكترونية لتوم توم
ال تقدم توم توم أي ضمانات تجارية أو غيرها فيما يتعلق بالمنتوجات باإلضافة إلى الضمانة المحدودة المذكورة في هذه
هذه الضمانة المحدودة هي الضمانة الصريحة الوحيدة المقدمة لكم وتقدم بدل أي ضمانات صريحة أخرى .البنود والشروط
.تنشأ عن طريق أي إعالن أو توثيق أو تغليف أو اتصاالت أخرى )إن وجدت(أو التزامات مماثلة
األحكام الواردة في هذا الشرط ال تؤثر على أي من حقوقكم القانونية بموجب التشريعات الوطنية اإللزامية السارية ،بما في
.ذلك ودون الحصر ضماناتكم القانونية بمطابقة السلع

ضمانة مطالبة تقديم طريقة 7.3
بهدف تقديم مطالبة بموجب الضمانة المحدودة ،فإنه يجب عليكم إبالغ توم توم حول العيب وإيضاح العيب لتوم توم عبر
بغية الحصول http://www.tomtom.com/supportاالتصال بتوم توم خالل فترة العامين الضمانة عن طريق
يتوجب إرجاع المنتوجات إلى توم توم في أسرع وقت ممكن بعد .على رقم ترخيص إلرجاع أمر الشراء الخاص بكم
إبالغكم عن العيب ،جنبا ً إلى جنب مع إيضاح للعيب ورقم الترخيص المقدم لكن من طرف توم توم ،إلى العنوان المذكور
ويجب عليكم االمتثال .على البطاقة البريدية التي تستلمونها حين حصولكم على رقم الترخيص إلرجاع طلبية الخاص بكم
.ألي إجراءات إرجاع أخرى تشترطها توم توم ،إن وجدت

سا َهم المستخدم وبيانات والتطبيقات بالخدمات يتعلق فيما المحدودة الضمانة
بها ال ُم َ
الثالث الطرف ومواد
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.الخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها )جزء من(قد تعتمد توم توم على أطراف ثالثة لتقديم بعض
ويتوجب أن يكون في علمكم على وجه الخصوص أن ثمة أخطاء قد تقع في الحساب حين استخدام أنظمة اإلبحار عبر
اإلنترنيت أو حين استخدام أو تحميل أو تعديل ،حسب االقتضاء  ،أنظمة اإلبحار مثل تلك الناجمة عن شروط البيئة المحلية
.أو البيانات الناقصة أو غير الصحيحة/و
10

دون ضمانات من أي "كما هي"يتم تقديم الخدمات أو التطبيقات أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو أي مواد طرف ثالث
.نوع
بخصوص شراء الخدمات أو -صريحة أو ضمنية -ألقصى حد يجيزه القانون ،ال تقدم توم توم أي ضمانات أو تعهدات
)سواء مباشرة عن طريق توم توم أو عن طريق موزع(التطبيقات أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو مواد الطرف الثالث
الفائدة والجودة )(3المالئمة(2) ،الصحة واألخطاء والدقة ) (1واستخدامها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
الضمانات الضمنية للملكية وعدم )(5الموثوقية والعيوب والتشغيل والوفرة )(4ال ُمرضية والمالئمة لغرض معين
جودة المصنع أو الدعم )(7األمان ومخاطرة اعتراض المعلومات ،أو الفيروسات أو أي شيء آخر مؤذي(6) ،اإلخالل،
.الطبيعة العدوانية أو التهديدية أو التشهيرية أو غير القانونية أو المرفوضة خالفا ً لذلك )(8أو المعلومات أو الخدمات،
ال تؤثر األحكام الواردة في هذا الشرط على أي من حقوقكم القانونية بموجب التشريعات الوطنية اإللزامية السارية ،بما في
إذا ما ثبت أن أي جزء من هذه الضمانة المحدودة غير ساري أو غير قابل .ذلك ودون الحصر ضمانات قانونية إلزامية
.لإلنفاذ ،فإن المتبقي من الضمانة المحدودة يبقى في نفاذ وسريان كاملين

طرفكم من والتعويضات المسؤولية حدود
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المسؤولية حدود 9.1
ألقصى حد يسمح به القانون الساري ال تتحمل توم توم أو مزوديها أو مقاوليها من الباطن أو فروعها أو موظفيها أو
مديريها أو مستخدميها أو وكالئها مساءلة أمامكم أو أمام أي طرف ثالث عن أي أضرار سواء مباشرة أو خاصة أو
بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،األضرار عن عدم القدرة على استخدام (عرضية أو غير مباشرة أو مؤقتة
والتي تنشأ )المنتوجات أو ولوجها أو خسارة البيانات أو خسارة األعمال أو خسارة األرباح أو تعطل األعمال أو ما شابه
:عما يلي أو فيما يرتبط به
i.
استخدام ،أو عدم القدرة على استخدام ،منتج أو خدمة أو تطبيق أو بيانات مستخدم أو بيانات مستخدم ُم َساهَم بها
أو مادة طرف ثالث ،أو الولوج إليها أو إنجازها خالفا ً لذلك ،حتى لو أحيطت توم توم علما ً بإمكانية وقوع هذه
األضرار؛ أو
ii.
أو حضوركم في حدث لتوم توم أو )سواء على األنترنت أو خارج األنترنت(سلوككم أو سلوك مستخدمين آخرين
أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها ،حتى لو أحيطت توم توم عل ًما بإمكانية وقوع هذه األضرار؛ أو تتحملون المسؤولية
الكاملة عن استخدامكم للخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها؛ أو
أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها؛ أو/أي سوء تمثيل احتيالي من طرف مستخدمي الخدمات والتطبيقات و iii.
iv.
أي انتهاك لهذه البنود والشروط؛ أو
.أي قانون أو حقوق ألي طرف ثالث v.
عالوة على ذلك ،فإن توم توم ال تتبنى أي محتوى مستخدم أو أي رأي أو توصية أو نصيحة معبر عنها هنا ،وتخلي توم
توم .توم صراحة مسؤوليتها عن أي وكل مسائلة فيما يتصل بولوجكم إلى بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها هذه واستخدامكم لها
توم مجرد قناة سلبية تعمل على توزيع بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها وال تتعهد بأي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بأي بيانات
وحتى في حال اختارت توم توم أن ترصد أي بيانات مستخدم ُم َساهَم بها ،فإن .مستخدم ُم َساهَم بها أو أنشطة للمستخدمين
.توم توم ال تتحمل أي مسؤولية عن بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها هذه أو أي التزام برصدها أو حذفها
عدم القدرة (استكماالً لما سبق ،إذا ما ثبتت مسؤولية توم توم أمامكم عن أي أضرار تكون بأي طريقة متصلة باستخدام
أو أي مادة طرف /أو بيانات مستخدم ُم َساهَم بها و/أو بيانات مستخدم و/أو تطبيق و/أو خدمة و/منتج و )على استخدام
سوف تقتصر في حالة المنتجات أو الخدمات أو )(1أو الولوج إليها أو تأديتها خالفا ً لذلك ،فإن مسؤولية توم توم /ثالث ،و
)(2التطبيقات المدفوعة المعنية على المبلغ المدفوع بالفعل من طرفكم نظير المنتجات أو الخدمات أو التطبيقات المعنية ،و
في حالة الخدمات والتطبيقات وبيانات المستخدم وبياناتكم للمستخدم ال ُم َساهَم بكم المجانية دون رسوم سوف تقتصر على
.دوالر 350,00مبلغ قدره
بغض النظر عن أي مما سبق وأي شيء آخر ورد في هذه البنود والشروط ،ليس في هذه البنود والشروط ما يحد من
.مسؤولية أي من الطرفين عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناتجة عن اإلهمال من جانبه
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إن التشريعات الوطنية اإللزامية السارية قد ال تسمح بوضع حدود أو استثناءات للمساءلة كما هو منصوص عليها في هذه
لمزيد من .إن حدود المسؤولية أعاله ال تؤثر على حقوقكم بموجب التشريعات الوطنية اإللزامية السارية .البنود والشروط
المعلومات حول التشريعات الوطنية اإللزامية المنطبقة ،رجاء االتصال بجمعيتكم الوطنية للمستهلكين عندكم أو باإلدارة
.الوطنية المختصة

التعويضات 9.2
توافقون على تعويض توم توم وفروعها وموظفيها ومديريها ومستخدميها ووكالئها ومرخصيها ومورديها والدفاع عنها
وحفظها من األذى من وضد كافة المطالبات والخسائر والمسائالت والنفقات واألضرار والتكاليف بما في ذلك ،على سبيل
أو بياناتكم للمستخدم ال ُم َساهَم بها وسلوككم /أو تطبيق و/أو خدمة و/المثال ال الحصر ،أتعاب المحامي ،الناشئة عن منتج و
فيما يتصل بالمستخدمين اآلخرين أو أي انتهاك لهذه البنود والشروط أو أي قانون أو الحقوق الخاصة بأي طرف ثالث ،أو
.المتعلقة بذلك بأي طريقة

الثالثة لألطراف اإللكترونية والمواقع الثالثة األطراف مواد 10
قد يخضع استخدام مادة الطرف الثالث المضمنة في .المنتوجات والخدمات والتطبيقات قد تستخدم مواد أطراف ثالثة
يمكن االطالع على اإلشعارات الرسمية الخاصة بحق النسخ .المنتوجات والخدمات والتطبيقات لبنود وشروط أخرى
وشروط الرخصة المحددة بخصوص مواد الطرف الثالث هذه في أو عن طريق موقعنا االلكتروني
http://www.tomtom.com/legal.
إنكم بمقتضى هذا توافقون على أن تقديم أي طلبية يعني ضمنيا ً أنكم قد قرأتم وقبلتم البنود والشروط الخاصة بأي مادة
.طرف ثالث متضمنة فيما قدمتم كطلبية ،إن وجدت ،من المنتوجات أو الخدمات أو التطبيقات
أو مواد أطراف ثالثة فذلك يكون فقط بهدف /أو ولوج إلى مواقع الكترونية ألطراف ثالثة ،و/وحيث توفر توم توم روابط و
التيسير عليكم ،وال يعني تضمين أي رابط أو ولوج تبنيا ً ضمنيا ً من طرف توم توم لموقع الطرف الثالث أو مادة الطرف
توم توم غير مسؤولة عن مواد الطرف الثالث والمحتوى الوارد في أي مواقع الكترونية ألطراف ثالثة ،أو خدماتها .الثالث
أو وظائفها ،وأي روابط وردت بالمواقع االلكترونية ألطراف ثالثة أو خدماتها أو أي تغييرات أو تحديثات للمواقع
.االلكترونية ألطراف ثالثة أو خدماتها

القاهرة القوة

11

القوة القاهرة تعني الظروف التي تعيق الوفاء بالتزامات توم توم بموجب هذه البنود والشروط والتي تكون ضمن المراقبة
أو المعطلة والتسليمات غير المكتملة من طرف توم توم /المعقولة من طرف توم توم ،بما في ذلك التسليمات المتأخرة و
أو بيانات المستخدم /أو بيانات المستخدم و/أو التطبيقات و/أو الخدمات و/وعدم التوفر المؤقت أو الجزئي لحسابكم و
يتم تعليق جميع التزامات توم توم في حالة .ال ُم َساهَم بها الناشئة عن ظروف أبعد من المراقبة المعقولة من طرف توم توم
في حال استمرار الفترة التي ال تستطيع توم توم خاللها الوفاء بالتزاماتها كنتيجة الستمرار قوة قاهرة ألكثر .القوة القاهرة
يو ًما  ،يخول لكال الطرفين فسخ اتفاق الشراء كتابة وسوف تخول توم توم لفسخ االتفاق الخاص )(90من تسعين
.بالخدمات أو التطبيقات دون أن تكون ملزمة بدفع أي تعويض مهما كان ينشأ عن ذلك الفسخ أو فيما يتصل به

الخصوصية

12

تنخرط توم توم في قوانين .بهدف تسليم المنتوجات والخدمات إليكم ،فإن توم توم تحتاج الستخدام معلومات شخصية حولكم
وعلى هذا األساس ،فإن توم توم سوف تستخدم .االتحاد األوروبي والقوانين المحلية األخرى لحماية الخصوصية والبيانات
يمكنكم االطالع على إقرار الخصوصية المطبق من .معلوماتكم للغرض الذي تم الحصول عليها من أجله ولهذه المدة فقط
www.tomtom.com/privacyطرفنا على الموقع اإللكتروني

12

الثالثة األطراف حقوق

13

ليس لألطراف الثالثة حقوقا ً بموجب التشريعات السارية لالعتماد عليها أو إلنفاذ أي بند من هذه البنود والشروط لكن ذلك
.ال يؤثر على أي حقوق أو معالجات لطرف ثالث والتي تكون موجودة أو متاحة بمعزل عن هذه التشريعات السارية

التغيير 14
يمكنكم االطالع على النسخة .تحتفظ توم توم بحقها في إدخال تعديالت أو إضافات على هذه البنود والشروط في أي وقت
الرجاء مراجعة المواقع اإللكترونية لتوم توم بانتظام .األحدث على المواقع االلكترونية لتوم توم

الكامل االتفاق

15

 ،وأي بنود وشروط )بما فيها أي ملحق أو تعديل لها والذي يتم تضمينه مع حزمة المنتج المرفقة(إن هذه البنود والشروط
)إن وجدت(أخرى ،عند االقتضاء ،تمثل االتفاق الكامل بينكم وبين توم توم فيما يخص المنتجات بما فيها خدمات الدعم
أو بيانات المستخدم وهي تنسخ جميع االتصاالت /أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها و/أو التطبيقات و/أو الخدمات و/و
والمقترحات والعروض الشفهية أو المكتوبة السابقة أو المعاصرة فيما يتعلق بالبرمجيات أو أي موضوع آخر تشمله هذه
إلى حد تعارض البنود الواردة في أي من سياسات أو برامج توم توم الخاصة بخدمات الدعم مع البنود .البنود والشروط
إذا ما ثبت بطالن أي حكم .الواردة في هذه البنود والشروط ،فإن البنود الواردة في هذه البنود والشروط هي التي تطبق
.ورد في هذه البنود والشروط أو عدم قابليته لإلنفاذ أو عدم قانونيته ،فإن األحكام األخرى تستمر في نفاذ وسريان كاملين

السريان استمرار 16
إن أي أحكام وردت في هذه البنود والشروط والتي تمتد بطبيعتها إلى ما بعد إنهاء أو انتهاء أي بيع أو رخصة لحسابكم
.والخدمة والتطبيق وبيانات المستخدم وبيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها تبقى سارية المفعول لما بعد إنهاء هذه البنود والشروط
وهذا يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر رخصة توم توم الستخدام بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها المولدة من طرفكم أو
.تحميلها أو تعديلها أو توزيعها أو منح رخصة ثانوية لها أو عكس هندستها أو تفريغها أو تفكيكها وعرضها

لالنفصال القابلية

17

إذا ما اعتبر أي حكم ورد في هذه البنود والشروط في عداد الملغي أو الباطل أو غير القابل لإلنفاذ أو غير القانوني ،فإن
في حالة أي أحكام باطلة من هذا النوع ،سوف تقوم توم توم بعرض بنود .األحكام األخرى تستمر في نفاذ وسريان كاملين
وسوف تفسر هذه البنود والشروط الجديدة ،فيما يخص محتوياتها وأثرها. ،وشروط جديدة عوضا ً عن هذه األحكام الباطلة
.على أقرب وجه ممكن من النص األصلي كما كتب لكن بطريقة تسمح باشتقاق الحقوق منها

المختصة والمحكمة الحاكم القانون 18
تخضع هذه البنود والشروط وأي منازعات متعلقة بهذه البنود والشروط أو بشراء أو استخدام المنتجات أو الخدمات أو
بمقتضى هذا تستثنى اتفاقية األمم .التطبيقات أو بيانات المستخدم أو بيانات المستخدم ال ُم َساهَم بها أو خالفه للقانون المغربي
.المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع من التطبيق على هذه البنود والشروط
تتمتع محاكم الرباط بالمغرب باالختصاص القضائي الحصري لتسوية أي منازعة أو مطالبة تنشأ عن هذه البنود والشروط
ال يؤثر هذا الشرط على حقوقكم بموجب أي قانون ).بما في ذلك أي منازعات أو مطالبات غير تعاقدية(أو فيما يتصل بها
محلي إلزامي بما في ذلك الحق ،عند االقتضاء ،إلقامة أي منازعة أو مطالبة تنشأ عن هذه البنود والشروط أو فيما يتصل
.بها أمام المحاكم داخل الوالية القضائية لبلدكم األم أو أمام محاكم أخرى تتمتع بالوالية للبت في مثل هذه المنازعات
13

الترجمات 19
وأي ترجمات يتم تقديمها هي ألغراض .النسخة العربية لهذه البنود والشروط هي النسخة السائدة بالنسبة لمشترياتكم
.التيسير فقط

وشكايات أسئلة 20
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو اقتراحات أو شكايات بخصوص طلبيتكم أو مشترياتكم أو هذه البنود والشروط أو في حال
رغبتم في االتصال بتوم توم ألي سبب ،فرجاء فعل ذلك برسالة إلكترونية عن طريق الموقع اإللكتروني
ستقوم توم توم بدراسة رسالتكم االلكترونية بكل عناية وستعالج أي http://www.tomtom.com/support.
(1).شكايات في أقرب وقت ممكن و ترسل رداً خالل أسبوع واحد

التعريفات

21

.حسابكم لدى توم توم الناشئ عن طريق منصة أو تطبيق :الحساب
.أي تطبيقات للهاتف النقال تطورها توم توم ،وقابلة للتنزيل عن طريق موزع :التطبيق
.أي منتوج مدمج في مركبة ويباع لكم عن طريق طرف ثالث :الجهاز المدمج
:وتشمل هذه المنصات ،دون الحصر .منصات توفرها لكم توم توم والتي يمكنكم من خاللها تلقي الخدمات أي :منصة
)(TomTom MyDriveتوم توم ماي درايف
)(TomTom Homeتوم توم هوم
)(MyTomTomماي توم توم
)(TomTom MySportsتوم توم ماي سبورتس
منتدى توم توم للدردشة
وأي منصات أخرى على اإلنترنت

–
–
–
–
–
–

:أي مكون حاسوب وعناصر ومستلزمات ،بما في ذلك ،على سيبل المثال ال الحصر ،ما يلي :منتوج
)باستثناء األجهزة المدمجة(جميع أجهزة اإلبحار
األجهزة الرياضية
العناصر والمستلزمات المصاحبة

–
–
–

أي موزع على االنترنت أو خارج االنترنت يبيع المنتوجات واألجهزة المدمجة والخدمات والتطبيقات بما في :الموزع
.الطرف الثالث وأي متاجر تطبيقات طرف ثالث )السيارات(ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إلى وسطاء طرف ثالث
أي خدمة مدفوعة أو مجانية دون رسوم توفرها توم توم ،بواسطة وسائل إلكترونية ،سواء على أساس االشتراك :الخدمة
:أو على أساس مستمر أو على أساس منفرد ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي
)سواء المثبتة أو المنزلة مسبقًا(الخرائط
معلومات كاميرا السالمة
المعلومات المرورية
نقاط االهتمام
معلومات الطقس
معلومات أسعار الوقود
األصوات
محتوى توم توم
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–
–
–
–
–
–
–
–

المنصات

–

 ،وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة. ،خ .هذه البنود والشروط العامة لتوم توم انترناشيونال ش :البنود والشروط
أمستردام ،هولندا ومسجلة )إيه سي (1011شارع دو رويجتركاد 154مقر ها في أمستردام ،وعنوانها المسجل في
 ،NLوتحمل ضريبة القيمة المضافة رقم 34076599بالسجل التجاري لغرفة التجارة في هولندا تحت رقم
8007.65.679.B.01
محتوى وشيفرات برمجية وبيانات ومعلومات ووظائف ومحتوى آخر ولوغاريتمات مرخصة أو :مادة الطرف الثالث
.متوفرة خالفا ً لذلك من طرف أشخاص آخرين غير توم توم
جميع المعلومات والنصوص والملفات والبرامج ورسومات الجرافيك والصور واألصوات والموسيقى :محتوى توم توم
.والفيديوهات والخصائص التفاعلية والوظائف أو المواد المشابهة األخرى ،التي توفرها توم توم
جميع المواقع االلكترونية التي توفرها توم توم ،والتي تستطيعون الولوج إليها دون تسجيل  :المواقع االلكترونية لتوم توم
:مسبق أو تسجيل ولوج ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

–
–
–

المحتوى الذي تقومون بتحميله على تطبيق أو برنامج أو منتج أو خدمة أو عن طريقها ،بما في ذلك :بيانات المستخدم
االتصاالت والمواد والمعلومات والبيانات واآلراء والصور والمواصفات والرسائل والمالحظات وروابط المواقع
ومحتويات الموسيقى والفيديو والتصميمات والرسومات واألصوات وأي محتوى آخر ،باستثناء إلى حد ما تكون حقوق
الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى السالف الذكر عائدة لتوم توم أو يكون المحتوى السالف الذكر مملوكا ً لتوم توم أو فروعها
.أو مرخصيها
ساهَم بها
 ،أي بيانات مستخدم مساهَم بها لتوم توم من خالل استخدام تطبيق ،أو منصة ،أو منتج أو :بيانات المستخدم ال ُم َ
خدمة ،ولكن فقط في حالة كان لدى توم توم الحق في استخدام هذه البيانات وفقًا لموافقتكم ،معلومات المنتج ذات الصلة،
.أو بيان الخصوصية لتوم توم متاحة لكم من طرف توم توم/وهذه البنود والشروط ،و
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