
������ ��	
� �
�� �������� ����� ������� �������� ������ ������ ������� ���� � ! �"��# $��$�� ����%

  عقد استخدام اإلنترنت 

  

مزود الخدمة هو مالك وصلة اإلنترنت، ولكي يتمكن األفراد اآلخرون من استخدام وصلة اإلنترنت البد  
  من اإلشارة إلى ما يلي:  

ولية القانونية في ألمانيا عن أي انتهاك ألي حقوق عبر وصلة  ؤقد يتحمل مالك وصلة اإلنترنت المس
مالك الوصلة    ومطالبةتعقب انتهاكات الحقوق عبر اإلنترنت    تتيح  إمكانية تقنيةاإلنترنت، إذ أن هناك  

أن يتيح  ��  يرغب مزود الخدمة  �وبالرغم من هذه الخطورة . بتعويض عن الضرر ضمن أشياء أخرى
  الوصلة ويثق في أن المستخدم سيراعي القواعد والقوانين المعمول بها في ألمانيا.للمستخدم 

السبب القوانين يؤ  �لهذا  القواعد وكذلك  هذه  يقبل  وأنه  التالية  بالقواعد  إعالمه  تم  قد  أنه  المستخدم  كد 
  األلمانية وسيقوم بتنفيذها: 

أن أكشف كلمة السر الخاصة بوصلة اإلنترنت الممنوحة لي إلى أي طرف ثالث، بل    �. ال يجوز ل�

ثالث الوصول إليها سأقوم   وإذا فقدت كلمة السر أو استطاع أي طرف  �إنني سأحرص على حمايتها
  على الفور بإبالغ مزود الخدمة.  

. تم إعالمي أنه ال يجوز لي أن أقوم بأي تنزيالت غير قانونية عبر وصلة اإلنترنت، وأنه ال يجوز �

 �الموسيقى أو األفالم أو الصور أو الفيديوهات  �اركة الملفات" (مشارك�لي على األخص أن أقوم بم

  ). ������������ف أخرى عبر شبكات إلخ المملوكة ألطرا

 وألعاب الحظ وألعاب القمار،  تأن أعرض أي خدمات برسوم إلزامية مثل االشتراكا  ��  . ال يجوز	

ال يجوز لي أن أعقد عبر وصلة اإلنترنت هذه أي عقود أو خدمات أو أشياء   �عالوة على ذلك  .إلخ
  إلخ). نترنت،اإلألعاب و ��
�برسوم إلزامية (عمل طلبيات من مواقع التسوق على اإلنترنت وموقع 

  العنف. 	�� أو المواقع التي تشجع اإلباحيةمواقع ال. ال يجوز لي أن أزور  
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