
الشروط واألحكام الستخدام موقع\تطبیق ونیت
أوال: التعریفات

ونیت)اتفاقیة االستخدام : اتفاقیة وشروط استخدام (موقع وتطبیق-
المتفرعة عنھاموقع ونیت/ او التطبیق وكافة الصفحات والروابط واألدوات-
لتطبیق ونیتأسلوب : مؤسسة أسلوب التطویر لتقنیة المعلومات ھي المالك-
من موقع أو تطبیق ونیت .العمیل / المستخدم : یقصد بھذه العبارة طالب الخدمة-
عن طریق استخدام الموقع أو التطبیق .المنقوالت / السلع : یقصد بھذه العبارة كل ما یتم نقلھ-

ثانیاً : تطبیق وموقع ونیت :

یمكن لألشخاص  الساعین للحصول على خدمات النقل أویوفر (ونیت ) شبكة رقمیة تعمل كموقع وتطبیق تسویق حیث
علىویتعینالخدماتتقدیمیمكنھماالذینالسائقینبتوفیرونیتویوقم)ونیت0معیتفقواأنالمنقوالتاوالسلعتوصیل

نھ من الوصول إلى موقع وتطبیق ونیت .(العمیل ) إنشاء حساب مستخدم ُیمكِّ

ثالثا: طبیعة العالقة :

مع عمیل بحیث یكون  (ونیت )ھو مقدم خدمة التوصیل منیقَر المستخدم لـ(ونیت) بأن العالقة ھي عالقة مقدم خدمة
من إیصال الطلبات من نقطة الى نقطة .نقطة الى نقطة بناًء على الطلب والعمیل ھو المستفید

رابعاً :مدة االشتراك :

بإشعار تطبیق ونیت برغبتھ في إلغاء االشتراك.االشتراك ساري المفعول مدى الحیاة مالم یقوم المستخدم

یمكن ترخیصھ من الباطن قابل لإللغاء وال یمكن نقلھیمنحك تطبیق وموقع ونیت ترخیصاً محدوداً وغیر حصري ال
ألي طرف آخر شریطة امتثالك لھذه االتفاقیة .

خامساً : التسعیر والعمولة :

تقدیم الطلب وتفاصیل األسعار-

تقییم السعر حسب ما تراه (أسلوب).یتم تحدید سعر التوصیل حسب تقدیر (أسلوب ) ویتم اعادة

استالم المدفوعات-

تكون جمیع مصاریف ورسوم استخدام موقع وتطبیق ونیت  مستحقةیتم السداد بالدفع االلكتروني فوریاً عند الطلب ، و
یجوزطریقة الدفع المناسبة، ینبغي علیك الموافقة على أنھعلى الفور، وسیتم تسھیل الدفع من خالل (أسلوب ) باستخدام

مستحقة بشكل فوري.لـ (أسلوب)، نیابة عن نفسك، وبصفتك مشترك تحصیل أي مبالغ

إلغاء الطلبات-

.یمكن للمستخدم إلغاء الطلب قبل توجھ المندوب لالستالم

عدم االستالم-

بماالبضاعة یحق إلدارة تطبیق (ونیت) إتخاذ ما تراه مناسبفي حالة رفض اإلستالم و عدم تمكین المندوب من تنزیل
أي موقع آخر. وتنتھي مسؤولیة التطبیق عن البضاعة بإشعارفي ذلك تنزیل البضاعة في الموقع المحدد في التطبیق أو

العمیل بموقع تنزیل البضاعة.



سابعاً: االتصاالت.

على تلقي اتصاالت منا، بما في ذلك الرسائل عبر البریدبمجرد أن تصبح مستخدًما لتطبیق وموقع ونیت ، فإنك توافق
اإللكتروني، والرسائل النصیة، والمكالمات، واإلشعارات.

ثامناً : األنشطة المحظورة :

الخدمات، فإنك توافق على تجنب القیام بما یلي:فیما یتعلق باستخدامك لموقع وتطبیق ونیت ومشاركتك في

تھدید أو مضایقة أي شخص (بما فیھ العمالء الذینانتحال شخصیة أي شخص أو كیان ، القیام بمطاردة أو.1
سواًء مخدرات أو غیرھا ، و تعاطي المخدراتیستفیدون من الخدمة) أو حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ممنوعات

أو المواد الكحولیة أو أي مواد ممنوعة .
القانون المحلي .انتھاك أي من القوانین المحلیة أو ارتكاب أي محظور یجرمھ.2
بموق وتطبیق ونیت أو تعطیلھا؛ أو إرسالاختراق أو محاولة الحاق الضرر بالخوادم أو الشبكات المتصلة.3

أو غیر دقیقة أو مضللة سواء بصورة مباشرة أو غیرمعلومات أو التفاعل مع موقع وتطبي ونیت بطریقة احتیالیة
فاحشة أو منتھكة أو مسیئة أو ذات توجھات جنسیة أومباشرة  أو أي أعمال تشھیریة أو افترائیة أو مسیئة أو

تھدیدیة أو مزعجة أو غیر قانونیة.
بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: حقوقاستخدام موقع وتطبیق ونیت بأي طریقة تنتھك حقوق الغیر؛.4

أوالتجاریة أو األسرار التجاریة أو حقوق الملكیة األخرىالملكیة الفكریة أو حقوق النشر أو البراءة أو العالمة
حقوق النشر .

أي تعلیمات برمجیة ضارة أو ملفات أو برامج أخرىنشر أو إرسال برید إلكتروني أو ما یشبھ ذلك من إرسال.5
كمبیوتر أو جھاز أو معدات اتصاالت أو سرقة أومصممة لعرقلة أو تلف أو تدمیر أو تقیید وظیفة أي برنامج
الرئیسیة أو خالف ذلك من التالعب بالمعرفات منمصادرة أي نظام أو بیانات أو شخصیة أو تزویر العناوین

.أجل إخفاء أصل أي معلومات مرسلة عبر موقع وتطبیق ونیت

مسبق أو استخدام العالمات الوصفیة أو رمز أو أياستخدام شعار أو اسم موقع وتطبیق ونیت دون تصریح خطي.6
شخص إلى أي موقع ویب آخر ألي غرض.أجھزة أخرى تحتوي على أي إشارة لنا من أجل توجیھ أي

أو استصدار ترخیص عادي أو ترخیص من الباطنتأجیر، أو استئجار، أو إقراض، أو بیع، أو إعادة توزیع،.7
لموقع وتطبیق ونیت .

الخاص بك إلى أي طرف آخر.نقل أو بیع حساب المستخدم وكلمة المرور و/أو التعریف.8
في حالة قیامك بأي عمل من  ما سبق ذكره أثناء قیامكحمل الغیر على المشاركة في األنشطة المحظورة أعاله..9

لك، وإیقاف حسابك لدى موقع وتطبیق ونیت بشكلبالعمل ، فأنھ یحق  لموقع وتطبیق ونیت رفض تقدیم الخدمات
مؤقت أو دائم .



تاسعاً : الضمان :

وذلك وفق تقدیر (أسلوب ) المناسب والعادل ،یضمن (ونیت ) سالمة المنتجات ویغطي أي أضرار أو تلفیات.1
الواحد.للطلبلایر500یتجاوزالبما)(أسلوبتقدرهماوحسب

فیھ عن طریق العمد و في حالة قیامك باإلبالغ عنیجب علیك أن تكون مسؤوًال عن تكلفة الضرر الذي تسببت.2
لـ أسلوب فیھا  ، فال تتحمل (أسلوب) أيالتلف أو ضرر بسبب عیب مصنعي مثالً أو أي عیوب ال عالقة

تعویضات .
ضد أي مطالبات أو طلبات أو خسائر أو التزاماتتعین علیك أن توافق على تعویض (أسلوب) ودفع الضرر عنھم.3

أو فیما یتعلق بھ:أو مصاریف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناشئة عن اآلتي
الغش أو الخداع للمندوب في المنقوالت او السلع ..1
الغیر، بما في ذلك العمالء .مخالفتك أو انتھاكك لھذه االتفاقیة؛ أو انتھاكك لحقوق.2

عاشراً: المنقوالت والبضائع :

التنزیل مواد البناء الثقیلة وأي بضائع تتطلب أدواتیتحمل المندوب تنزیل البضائع إلى المستلم ویستثنى من.1
خاصة للتنزیل مثل الرافعات وغیرھا .

واحد (المندوب ) قادر على تنزیلھا بمفرده أوخدمة التحمیل و التنزیل تشمل ماجرت علیھ العادة أن شخص.2
بمساعدة العمیل.

إحدى عشر: أحكام عامة :

وعدم االحتفاظ بھا أو مشاركتھا مع الغیر .یلتزم مزود الخدمة بالمحافظة التامة على خصوصیة المعلومات.1
یلتزم العمیل بصحة المعلومات المقدمة..2
العامة المعمول بھا وال یتحمل تطبیق ونیت أيفي حال حدوث خالف بین العمیل والمندوب فإن مرده األنظمة.3

تبعات او إجراءات بین الطرفین .
إنھاء االشتراك والمطالبة بأي أضرار مادیة أو معنویةفي حال اإلخالل بأي بند فإن لتطبیق ونیت كامل الحق في.4

قد تترتب على ذلك .
خصم أي مبالغ مستحقة لھا دون الرجوع الیك .ال یجوز لك التنازل عن أي مبالغ تخص (أسلوب ) ویحق ألسلوب.5

اثنا عشر : تسویة الخالفات
ألحكام األنظمة المطابقة في المملكة العربیةتخضع اتفاقیة االستخدام في تفسیرھا وتنفیذھا وكافة جوانبھا

السعودیة والجھات القضائیة بھا


