
   شروط االشتراك:

لألحكام القانونية و التجارية للبلد  على جميع المشتركين االلتزام بكل الشروط والقوانين الموضوعة من قبل شركة توفير لبنان و المطابقة

                                                                        طبيق وهي كالتالي:المستخدم فيه هذا الت

معلومات أو أدوات دعائية خاصة بشركتك أو متجرك كإسم الشركة, عالمتك التجارية, الصور   سوف يجمع توفير لبنان بما أن تطبيق   

للشروط التالية:تخضع لومات تنشر على صفحتك يجب أن وغيرها , فان أي مع المستخدمة لإلعالن   

و خاضعة للشروط القانونية, التجارية   المنشورة صحيحة وسارية المفعولان تكون المعلومات  جبي                           

 متفق عليها بين المشترك و شركة توفير لبنان و خاضعة لألحكام القانونية و التجارية للبلد المستخدم فيهال       دبية  واال

                                                                                                                                                              التطبيق.

وال يجوز لك استخدام أي أسماء  صادقة و صحيحة،  شركتك، معلومات يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة عنك و عن

                                مستعارة أو وسائل أخرى إلخفاء الهوية الحقيقية الخاصة بك او بشركتك.

يجب على المشترك ان يكون المالك اما بصفة شخصية أو عبر تمثيل رسمي للشركة صاحبة االعالن لكل المنتجات أو الخدمات المعلن  

                       أو فكري.  تجاري,  قانون قضائي, مدني, ألين ال يكون اإلعالن مخالفا ب اكما ويج عنها

               المتاجر األخرى بغرض المنافسة الغير شرعية. يمنع منعا باتا التشهير أو المساس بسمعة الشركات أو

   األخرى دون موافقتهم الخطية بالشركات المعلنة المواد اإلعالنية الخاصة من اي واستخداميمنع منعا باتا نسخ  

يمنع منعا باتا أن يتضمن إعالنك أي إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة منافية لألخالق واآلداب العامة أو يحض على الرذيلة أو غير صالح   

ي, عنصري, عرقي, أو لمشاهده القصار أو أن يكون اإلعالن وهمي أو يسوق للعنف أو أن يتضمن أي تحريض سياسي, دين

                                   تجاري.

                     ترونية.يجب أن يخلو اإلعالن من أي فيروسات الكترونية قد تؤدي إلى تدمير معدات المستخدم اإللك

قانونية أو جزاءات مالية أو أي مسؤولية يجب موافقة المشترك على تبرئة وإخالء مسؤولية شركة توفير لبنان من أي ادعاءات أو مالحقات 

لشروط االشتراك المتفق عليها مع   المشترك  من أي نوع أو صفة اذا كانت خسارة المشترك لعضويته السنوية ناتجة عن خرق من قبل

  شركتتا.

الفوري لعقد االشتراك دون قدرة المشترك على  اإللغاءيتم   في حال المخالفة أو اإلخالل بأي شرط من شروط االشتراك من قبل المشترك،

اذا اقتضى   من قبل شركة توفير لبنان مالحقة القانونيةاد رسم االشتراك مع االحتفاظ بحق الالنزاع أو المطالبة باسترد

                                         األمر.

  

 


