
 

נוספים שימוש תנאי - 

הקודמות הגרסאות כל את מחליף.  ביוני : עדכון

  של הכלליים השימוש לתנאי הפניה באמצעות משולבים והם  -ב שלך השימוש את מסדירים אלה נוספים תנאים

 נקראים הכלליים והתנאים האלה הנוספים התנאים)  בכתובת שנמצאים תנאים כלליים"()"

. הכלליים בתנאים המוגדרת לזו זהה משמעות תהיה להלן מוגדרים אינם אשר מודגשים לתנאים(. תנאים ביחד

נוספות הגדרות. 

 או  שבבעלות נתונים שמכילים  או , ,  בתבניות הנפשה קובצי( : פירושם הנפשה נתוני 

 של ממד-בתלת הנפשה דגמי( ; ברישיון לה שניתנו

 או לשימושך, מהם הנגזר או, ההנפשה נתוני מוטבעים שבו, ידך על שנוצר המוצר או הנגזר היישום פירושו סופי שימוש 

לקוחותיך לשימוש

שלישי צד תוכנת באמצעות ידך על שסופקו או ידך על שנוצרו ממדיות-התלת הדמויות פירושן משתמש דמויות 

 ניתן ולא משנה לרישוי ניתן לא, בלעדי לא, אישי רישיון לך מעניקה , מצדך התנאים למילוי בכפוף. הרישיון הענקת. 

 באופן ורק אך הנפשה נתוני ולהפיץ מחדש ליצור רשאי אתה. סופי שימוש ליצור כדי ההנפשה בנתוני להשתמש להעברה
 איסור חל. הסופי בשימוש אלה הנפשה נתוני הטבעת לפני ההנפשה נתוני את לשנות רשאי אתה. הסופי לשימוש הקשור
. לו מחוץ או הסופי מהשימוש בנפרד ההנפשה נתוני את למסחר או מחדש לפרסם, מחדש להפיץ מוחלט

, מחדש ליצור, להעתיק, לאחור להנדס, לשנות( ) רשאי אינך(, הרישיון הענקת)  בסעיף במפורש ניתן אם אלא. הגבלות. 

 נתוני את אחר באופן להפיץ או משנה ברישיון לספק, להעביר, למכור, להחכיר, להשכיר () או לטעון, מחדש לפרסם

ההנפשה

 בנתוני והעניין הבעלות, הזכויות כל את בידיה שומרת , זה במסמך שמוענקות לזכויות מעבר. קניין זכויות. 

 נגזרות עבודות ליצור או לשנות זכות כל( : לך אין(, הרישיון הענקת)  בסעיף במפורש ניתן אם אלא. ועליהם ההנפשה

 של שירות סימני או מסחריים שמות, יוצרים זכויות, מסחריים סימנים, בפטנטים עניין או זכות, רישיון כל( ; ההנפשה מנתוני

 או םהאו של כלשהו חרם שמפר באופן ההנפשה נתוני את לייצא לא מסכים אתה. זה במסמך לך ניתנים אינם ואלה 

בארה של ותקנות חוקים

ההנפשה ולנתוני לשירותים הקשור באופן המשתמש בדמויות להשתמש רשאי אתה. משתמש דמויות. 
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