
 TOOLBOXشروط استخدام الموقع و
 .2018أغسطس  9)يشار إليها فيما يلي باسم "السياسة"( وتسري اعتباًرا من  Toolboxتم نشر شروط استخدام الموقع واستخدام 

 التعريفات  .1

لمستندة إلى الموقع )البحث المحلي، ومعلومات حركة المرور، وسعر الوقود، ومعلومات الطقس تعني الخدمات ا الخدمات المتصلة
، أو الوصول إلى Bluetooth، أو تقنية SIMوما إلى ذلك(، التي تحتاج إلى اتصال إنترنت )الوصول إلى البيانات عبر بطاقة 

 " أو ما إلى ذلك( على جهازك. TMCاإلنترنت الالسلكي، أو جهاز استقبال لقنوات الرسائل المرورية "

يعني الخرائط، ونقاط االهتمام، والمحتوى ثالثي األبعاد، واألصوات، وملفات اللغات، وأي محتوى آخر مرتبط بالمالحة  المحتوى
 يمكن تحميله على جهازك ويمكن لبرنامجك استخدامه. 

 يعني نظام المالحة المدمج في دراجتك البخارية. الجهاز

NNG ركة تعني شNNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company التي تقدم ،
 البرنامج والمنتج. 

 H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary :المكتب الُمسجَّل
 (Fővárosi Törvényszék) المحكمة اإلقليمية في العاصمة بودابست :محكمة التسجيل

 Cg.01-09-891838 :رقم تسجيل الشركة
 13357845-2-44 :الرقم الضريبي

 info@naviextras.com :عنوان البريد اإللكتروني

 www.nng.com :موقع ويب
 يعني التحديثات والمحتويات والخدمات المتصلة. المنتج

 ونطاقاته الفرعية.  harleydavidson.welcome.naviextras.comيعني  الموقع

 يعني برنامج المالحة الذي يعمل على جهازك.  البرنامج

Toolbox  تعني أداة برنامج مجاني للكمبيوتر الشخصي ونظامOSX  تستخدم لتنزيل التحديثات والمنتجات األخرى من خوادم ،
NNG  .وتحميلها على الجهاز 

ر البرامج، والتي توفر ميزات إضافية أو التحديثات ِّ  تعني المحتوى وتحديثات البرامج التي توفرها الشركة الُمصن ِّعة لجهازك أو مطو 
 إصدارات محتوى جديدة أو إصالًحا لمشاكل البرامج المعروفة.

ل للموقع و/أو  المستخدم أو "أنت" ل أو غير المسجَّ  . Toolboxالمستخدم يعني الزائر المسجَّ

 TOOLBOXاستخدام الموقع و  .2

 الغرض من هذا المستند  .1

 والشروط بعناية!  . يُرجى قراءة هذه البنودToolboxيوضح هذا المستند شروط استخدام الموقع و .1

بأي طريقة كانت، تكون قد قبلت كل البنود والشروط المنصوص عليها هنا. كما  Toolboxباستخدام الموقع و .2
أنك توافق على أنه يجوز لنا تعديل و/أو تنقيح هذا المستند وفق تقديرنا الخاص، وباستخدام الموقع  

نك توافق على االلتزام بهذه التنقيحات والتعديالت.  بعد تاريخ سريان هذه التعديالت/التنقيحات، فإ Toolboxو
 بصورة متكررة للحصول على أحدث المعلومات. Toolboxنقترح زيارة الموقع و

 . Toolboxإذا كنت ال توافق على البنود والشروط، فإننا نطلب منك التوقف فوًرا عن استخدام الموقع و .3

 Toolboxتشغيل الموقع و  .2

 .Toolboxوقع و تشغيل الم NNGتتولى شركة   .1

 Toolboxالخدمات التي يقدمها الموقع و  .3

mailto:info@naviextras.com
https://harleydavidson.welcome.naviextras.com/


وصف تفصيلي للتحديثات والتنقل في محتوى المستخدمين عن طريق التسليم اإللكتروني )التنزيل من  ▪
 اإلنترنت(؛

 إمكانية شراء أو تنزيل المنتجات على جهازك؛  ▪
 إمكانية االشتراك في الرسائل اإلخبارية. ▪

 Toolboxالتسجيل في  .4

 لمستخدم تسجيل ا .0

للمستخدمين المسجلين فقط. شراء التحديثات أو المحتويات أو الخدمات  Toolboxتتوفر بعض الميزات من 
المتصلة يتطلب تسجيل المستخدم. وعملية التسجيل سهلة ومجانية. ستتم معالجة البيانات الشخصية للمستخدم 

 .Toolboxوفقًا ألحكام سياسة الخصوصية المتوفرة في الموقع أو 

عدم الكشف عن اسم المستخدم و/أو كلمة المرور الخاصين بك ألي طرف ثالث، وعدم تمكين أي ويُرجى 
باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. فأنت تتحمل المسؤولية  Toolboxطرف ثالث من الوصول إلى 

ح به ألي اسم مستخدم أو كلمة مرور تم تخصيصهما لك.  كاملة عن أي استخدام غير ُمصرَّ

 في أي وقت.   Toolboxويمكنك حذف الملف التعريفي الخاص بك )بما فيه كل بياناتك الشخصية( من 

 Toolboxالمحتوى المتوفر على الموقع وفي   .5

مخصصة ألغراض تقديم  Toolboxالنصوص والرسوم التوضيحية والصور المعروضة على الموقع وفي  .0
هدات فيما يتعلق بصحة المحتوى المتوفر على الموقع  أي تع NNGالمعلومات فقط وال تعتبر عرًضا. ال تقدم 

بالحق في تغيير هذه المعلومات في أي وقت   NNGأو دقته أو توقيته أو اكتماله. تحتفظ  Toolboxوفي  
إلى المنتجات أو البرامج أو  Toolboxبدون إشعار مسبق. قد تشير المعلومات المنشورة على الموقع وفي 

تعتزم بيع هذه المنتجات أو   NNGتوفرة في بلدك. وهذه اإلشارة ال تعني أن الخدمات التي تكون غير م
 البرامج أو الخدمات في بلدك. 

المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو الحقة، أو خسارة في األرباح، أو تكاليف إضافية  NNGال تتحمل شركة   .1
زائف أو غير صحيح أو غير   أو أي محتوى Toolboxأو أضرار من أي نوع تنشأ عن استخدام الموقع أو 

 كامل.

 التزامات المستخدم   .6

أو  Toolboxأنت توافق على عدم اعتراض أو مقاطعة، أو محاولة اعتراض أو مقاطعة تشغيل الموقع و .0
 ، وتوافق على االلتزام بأي سياسات أمان.Toolboxالشبكات المتصلة بالموقع و

بأي شكل من   Toolboxوني على الموقع أو في وال يجوز للمستخدم تحميل أو نشر أي محتوى غير قان  .1
 األشكال )بسبب حقوق نشر أو عدم قانونيته بسبب أسباب أخالقية أو غيرها(.

 وصول المستخدم المحدود  .7

أو بعض أجزاء من الموقع أو  Toolboxفي أي وقت أن تحد  من وصولك إلى الموقع أو  NNGيجوز لشركة 
Toolbox  سبما يكون مناسبًا أو ضروريًا ألسباب تتعلق باألمان أو العمل وذلك من جراء  وذلك وفقًا لتقديرها الخاص ح

أيًضا فرض قيود على   Toolboxأي خرق مزعوم أو مشتبه به لهذه الشروط أو لحماية الملكية الفكرية. يجوز للموقع و
ر مسبق أو تحمل أي أو أجزاء منها دون إشعا Toolboxميزات معينة أو تقييد وصولك إلى جميع أقسام الموقع و 

حذف أي حساب مستخدم و/أو تعليق تسجيل دخول المستخدم دون إشعار   NNGمسؤولية من جراء ذلك. يجوز لشركة 
 مسبق. 

 Toolboxتوفر الموقع و  .8

أو توفرهما أو جاهزيتهما على مدار اليوم طوال أيام األسبوع ولكننا نبذل   Toolboxال نضمن موثوقية عمل الموقع و
 د المعقولة لضمان توفرهما بشكل كبير.جميع الجهو 

 


