
 Bip Itתנאי שימוש באפליקציית  

 

)ביחד, "השירות"( כפוף לתנאי השירות של חברת גוגל Bip Itהשימוש בתוכנת ובשירות . 1

)"החברה"(,  Puzzle Applicationsובאתר חברת  Google Play״( המפורסמים ב Google)״

 ומעיד על הסכמתך להם. תקציר זה אינו בא במקומם.

 

קודות קוליות ולבצע חיוג מקוצר ושליחת הודעות)טקסט השירות מיועד לקבל פ. 2

לאנשי הקשר שבמכשיר שברשותך. בנוסף השרות מאפשר ניווט, קביעת ”( ( WhatsApp“וווטסאפ

תזכורות, חיפוש באינטרנט, ניגון מוזיקה, תרגום קולי, הפעלת שעון מעורר והפעלת 

הודעות ומענה להן, זיהוי  המצלמה. לשירות קיימים מספר תהליכי רקע המאפשרים הקראת

שיחות נכנסות ומענה להן, האזנה ברקע ופתיחת האפליקציה כאשר נשמע שמה, איתור לחיצה 

על מקש הנעילה למען הפעלה מהירה וכן איתור חיבור לדיבורית ושרותי מיקום למען זיהוי 

 נהיגה ברכב. כל שרותי הרקע ניתנים לביטול בתפריט ההגדרות.

 

״(, Nuanceהדיבור לטקסט, ההקלטות שאתה מבצע יועברו לשרתי ניואנס )״לצורך תרגום . 3

בצורה אנונימית ויתכן שישמרו לצורך שיפור השירות בלבד. בהתאם לזאת הינך כפוף לתנאי 

השימוש והפרטיות של חברת ניואנס המצורפים בהמשך למסמך זה. מעבר לכך כל ההקלטות 

או בשרת ואינן מועברות לשום גורם נוסף מלבד זה שמבצעת האפליקציה אינן נשמרות לוקלית 

 שצויין.

 

למען חיווי קולי, הקראת הודעות נכנסות וזיהוי שיחות )במידה ובחרת לאפשרן( תוצאת .  4

באופן אנונימי ובהתאם לתנאי החברה המצורפים בהמשך  Nuanceהזיהוי הקולי נשלחת לחברת 

 מסמך זה.

 

לוקלי, בשרת או אצל גורם צד שלישי הם נשמרים בזכרון אנשי הקשר אינם נשמרים באופן . 5

כל עוד האפליקציה פועלת ומשמשים לצרכי האפליקציה בלבד שצויינו לעיל. כמו כן תוכן 

ההודעה שהוקראה ושם המתקשר אינם נשמרים באפליקציה ואינם מועברים לשום גורם צד שלישי 

 שלא צויין לעיל.

 

ך, בכפוף להוראות כל דין. בפרט, חובה עליך לשמור על השימוש בשירות ייעשה באחריות. 6

 דיני התעבורה בכל הנוגע לנהיגה ברכב בעת הפעלת השירות.

 

השירות ניתן כרגע חינם וללא מגבלה, החברה רשאית בכל שלב להפסיק את השירות ללא כל . 7

 הודעה מוקדמת.

 

כלפי צדדים שלישים, מכל החברה וכל הפועלים מטעמה לא ישאו בחבות כלשהן כלפיך או . 8

סיבה שהיא, בקשר עם השירות. אתה משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את כל אלה מכל אחריות 

מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש בשירות, לרבות )אך לא רק( בגין כל הפסד, 

-אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי

 ממוני.

 

אפליקציה זו מציגה פרסומת בעת הכניסה לאפליקציה אין החברה אחראית לכל תוצאה . 9

 ישירה או עקיפה הנגרמת כתוצאה מהחשיפה לתוכן, כמו גם אין היא אחראית לתוכן המפורסם.

 

 השימוש בשירות מהווה הסכמתך לתנאים אלו.. 10

 

 

MINIMUM END USER TERMS OF SERVICE - NUANCE 

  

LICENSEE shall include and shall obligate Resellers to include the following 

minimum terms in agreements with End Users: 

  

1      LICENSE GRANT 

  

LICENSEE (or Reseller) grants to End User a non-exclusive, non-transferable 

right and license to use the Software, as incorporated in to the LICENSEE 

Product, for the sole and limited purpose of accessing the Service. 



  

2      PROPRIETARY RIGHTS; RESTRICTIONS 

  

End User acknowledges that LICENSEE and its licensors retain all right, title 

and interest in and to the original, and any copies, of Software which is 

incorporated into the LICENSEE Product, and to the Service. Without limiting the 

generality of the foregoing, End User agrees not to: (a) submit any automated or 

recorded queries to the Service unless otherwise approved in writing by LICENSEE 

and its licensors; (b) use the Service for commercial use; (c) access the 

Service with software or means other than the Software; (d) copy, reproduce, 

distribute, or in any other manner duplicate the Software, in whole or in part; 

(e) sell, lease, license, sublicense, distribute, assign, transfer or otherwise 

grant any rights in the Software or Service, in whole or in part; (f) modify, 

port, translate, or create derivative works of the Software; (g) decompile, 

disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive, reconstruct, 

identify or discover any source code, underlying ideas, or algorithms, of the 

Software or Service by any means; (h) remove any proprietary notices, labels or 

marks from the Software; (i) use the Service for purposes of comparison with or 

benchmarking against products or services made available by third parties; or 

(j) knowingly take any action that would cause any LICENSEE Product or Software 

to be placed in the public domain. 

  

The Software and Service may contain a copy of the Speex codec in executable 

form. End User acknowledge that use of the Speex codec is subject to the 

conditions and disclaimers listed in revised BSD license found at 

http://www.xiph.org/licenses/bsd/speex/. © 2002-2003, Jean-Marc Valin/Xiph.Org 

Foundation. 

  

3      LIMITATION OF LIABILITY 

  

LICENSEE AND ITS LICENSORS TOTAL LIABILITY TO END USER FOR ANY CLAIM ARISING 

UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE ARISING FROM THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED 

HEREIN, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WILL NOT EXCEED AGGREGATE FEES ACTUALLY 

PAID TO LICENSEE DURING THE ONE YEAR PERIOD PRECEDING SUCH CLAIM. 

  

4      CONSEQUENTIAL DAMAGE 

  

IN NO EVENT SHALL LICENSEE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OR REVENUES AND 

LOSS OF PROFITS, EVEN IF LICENSEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. 

  

5      TRADEMARKS 

  

Third-party trademarks, trade names, product names and logos (the "Trademarks") 

contained in or used by the Software, Access Methods, or Service are the 

trademarks or registered trademarks of their respective owners, and the use of 

such Trademarks shall inure to the benefit of the trademark owner. The use of 

such Trademarks is intended to denote interoperability and does not constitute: 

(i) an affiliation by LICENSEE and its licensors with such company, or (ii) an 

endorsement or approval of such company of LICENSEE and its licensors and its 

products or services. 

  

6      SPEECH DATA 

  

(a) SPEECH DATA. As part of the Service, LICENSEE and/or its licensors collects 

and uses Speech Data, as defined below, to tune, enhance and improve the speech 



recognition and other components of the Service, and other services and 

products. In accepting the terms and conditions of this Agreement, End User 

acknowledge, consent and agree that LICENSEE and/or its licensors may collect 

the Speech Data as part of the Service and that such information shall only be 

used by LICENSEE and/or its licensors or third parties acting under the 

direction of LICENSEE and/or its licensors, pursuant to confidentiality 

agreements, to tune, enhance and improve the speech recognition and other 

components of the Service, and other services and products. LICENSEE and/or its 

licensors will not use the information elements in any Speech Data for any 

purpose except as set forth above. "Speech Data" means the audio files, 

associated transcriptions and log files provided by End User hereunder or 

generated in connection with the Service. 

  

(b) Any and all information that End User provide will remain confidential and 

may be disclosed by LICENSEE and its licensors, if so required, to meet legal or 

regulatory requirements, such as under a court order or to a government 

institution if required or authorized by law, or in the event of a sale, merger 

or acquisition to another entity by LICENSEE or its licensors. 


