
شروط وأحكام خدمات برغرایززر على االنترنت  
المملكة العربیة السعودیة   

   
ملحوظة ھامة: یرجى منكم قراءة وفھم تلك الشروط واألحكام ("الشروط") بعنایة. وتتضمن حدود 

مسؤولیة برغرایززر واألحكام األخرى التي تؤثر على حقوقكم القانونیة.  
انكم بتثبیت أو بالدخول الى أو باستخدام أي مواقع الكترونیة وتطبیقات ھاتفیة ونشرات اخباریة على 

البرید اإللكتروني واشتراكات وخصائص رقمیة أخرى والتي ینشر علیھا تلك الشروط أو اإلشارة إلیھا (" 
ُیشار إلیھا مجتمعة بمسمى "خدمات اإلنترنت"، تقومون بالتعاقد الملزم مع شركة مطاعم بیت الشطیرة (" 

برغرایززر" أو "نحن" أو " إننا") في المملكة العربیة السعودیة التي یتم إدارتھا من مقرنا الرئیسي في 
الریاض حي ظھرة لبن، شارع العیینة، مبنى رقم 4005 وحدة 1 – الرمز البریدي 1262 الرقم 

اإلضافي 8133.   
وھي شركة مساھمة مغلقة تقوم بإدارة وتشغیل العالمة التجاریة برغرایززر.   

  
إن خدمات اإلنترنت غیر موجھة لإلستخدام ألي شخص یقل عمره عن 16 عام. ویتعین أن یكون عمركم 
16 عاماً الستخدام خدمات اإلنترنت. وفي حالة كان عمركم 16 على األقل، لكنكم لم تبلغوا بعد 18 عاماً 

(أو سن الرشد القانوني في بلدكم في حال اختالفھ) ، حینئذ، یتعین علیكم االطالع على تلك الشروط 
بمساعدة أحد آبائكم أو الوصي علیكم ویتعین علیھم فھم والموافقة على تلك الشروط حتى یتسنى لكم 

استخدام خدمات اإلنترنت.  
في حالة عدم موافقتكم أو أحد أباءكم أو الوصي علیكم على تلك الشروط، حینئذ، یتعین علیكم التوقف على 

الفور عن استخدام خدمات اإلنترنت ومطالبة برغرایززر بإغالق أي حساب خاص بخدمات اإلنترنت 
قمتم بإنشائھ. ویمكنكم طلب إلغاء الحساب بإرسال رسالة بالبرید اإللكتروني  الى 

(info@Burgerizzr.com)، ویرجى ادراج الحساب الذي ترغبون في إلغائھ في عنوان البرید 
اإللكتروني.  

لمحة عن خدماتنا على اإلنترنت  1.
توافر المنتجات والخدمات: تتوافر منتجات وخدمات برغرایززر في أجزاء متعددة من السعودیة. وعلى 

الرغم من ذلك، یمكن للخدمات على اإلنترنت وصف المنتجات والخدمات التي ال تتوافر على مستوى 
المملكة العربیة السعودیة   

تتوافر منتجات وخدمات برغرایززر في أجزاء متعددة من العالم. وعلى الرغم من ذلك، یمكن للخدمات 
على اإلنترنت وصف المنتجات والخدمات التي ال تتوافر على مستوى العالم.  

مراعاة قواعد القیادة على الطرق: أینما تستخدمون خدمات اإلنترنت، یتعین علیكم مراعاة قواعد القیادة 
على الطرق باإلضافة إلى كافة القواعد واللوائح المعمول بھا. وُیحظر علیكم استخدام الخدمات على 

اإلنترنت أثناء القیادة أو أثناء تواجدكم خلف عجلة القیادة أو في حاالت التحكم في السیارة التي تتحرك 
أو المتوقفة أو المركونة. ولدواعي السالمة في كافة األوقات، یتعین علیكم استخدام خدمات اإلنترنت فقط 

عندما یكون القیام بذلك مشروعاً وآمناً.  
إنكم مسؤولون عن أجھزتكم وحساباتكم. تتحملون المسؤولیة عن أي أجھزة وبرمجیات وخدمات مطلوبة 

الستخدام خدمات اإلنترنت. وال تضمن برغرایززر أن تعمل خدمات اإلنترنت بالكامل على أي جھاز 
معین أو باستخدام أي برنامج معین. وأیضاً، تتحملون المسؤولیة عن أي رسم ومصروفات وضرائب 

مقابل إرسال أي رسائل وبیانات مقابل استخدامكم لخدمات اإلنترنت، بما في ذلك، عندما نتواصل معكم 
عن طریق رسائل نصیة أو بالبرید اإللكتروني أو بالوسائل األخرى التي تختارونھا. ویحق لكم فقط 

استخدام خدمات اإلنترنت باستخدام أجھزتكم التي تملكونھا أو تتحكمون فیھا وفقط باستخدام نظام التشغیل 



المرخص (أي؛ نظام تشغیل آبل و آیفون أو إس (OS) ألجھزة آبل). وفي حالة قیامكم بإنشاء حساب خاص 
بالخدمات على اإلنترنت، تتحملون المسؤولیة عن الحفاظ على تأمین حسابكم وعن كافة األنشطة التي 
تندرج تحت ھذا الحساب. ویمكنكم استخدام حساب واحد فقط خاص بالخدمات على اإلنترنت، ویتعین 

علیكم تحري دقة معلومات حسابكم في كافة األوقات.  
حق شركة برغرایززر في تحدیث أو إنھاء الخدمات على اإلنترنت. تتفھمون وتقبلون (باشعار أو بدون)  

بأنھ یحق لشركة برغرایززر تحدیث أو تعدیل أو إنھاء الخدمات على اإلنترنت (أو امكانیة الوصول إلیھا) 
من وقت آلخر، بما في ذلك بإرسال تلك التحدیثات(أو حذف عملھا أو الوصول الیھا) ألي تطبیقات ھاتفیة 

لبرغرایززر والتي قمتم بتحمیلھا على أجھزتكم.  
التحدیثات على ھذه الشروط. أیضاً، یحق برغرایززر تحدیث ھذه الشروط في أي وقت ووفقاً لتقدیرھا 
الخاص. وفي حالة إجراء برغرایززر تغییرات مادیة على الشروط، فاننا سنقوم بإخطاركم بواسطة أي 

وسائل مالئمة على سبیل المثال بنشر الشروط الجدیدة على الخدمات على اإلنترنت. وفي حالة عدم 
موافقتكم على الشروط المعدلة، حینئذ، یتعین علیكم التوقف فورا عن استخدام الخدمات على اإلنترنت 

ومطالبة برغرایززر بإغالق أي حساب خاص بالخدمات على اإلنترنت قمتم بإنشائھ. وإلغالق حسابكم، 
   (Info@Burgerizzr.com ) یمنكم إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني إلینا على

طریقة التواصل معنا. اذا كان لدیكم أي استفسارات أو تعلیقات فیما یتعلق بالخدمات على اإلنترنت، یرجى 
االطالع على: قسم التواصل معنا فیما یتعلق بالخدمات على اإلنترنت أو یمكنكم دائماً االتصال على رقمنا 

المجاني في المملكة العربیة السعودیة 920022997  
العروض  2.

قد تتلقون عروض من خالل الخدمات على اإلنترنت. وتسري الشروط العامة التالیة على العروض: (1) 
قد یكون العرض متاحاً فقط من خالل الخدمة الخاصة على اإلنترنت ومقابل المنتج المبین ورھناً بتوافره 

وفي المطاعم المشاركة فقط وحتى تاریخ االنتھاء؛ (2) تسري أوقات تقدیم الخدمة (أي؛ قد ال تتوافر 
العروض التي ال تشمل العشاء في أوقات تقدیم العشاء)؛ (3) ما لم ينص خالف ذلك، يEتA BCل عرض 

داد؛ s (4)مكن استخدام عرض واحد فقط لhل زfارة إb المطعم؛ (5) العروض غYZ قاWلة  vZعند االس
 xي عz{ وط معينة .. Wاإلضافة إb ذلك، قد تكون هناك �~ Bbل ماWل؛ و (6) ال يوجد أي مقاfللتح�

B التطبيق Wجانب العروض. وقد ال ترت�ط Aافة العروض Wالطل�ات.  
العرض يتم ذكرها ��

عندما تشترون المنتجات مباشرة من المطاعم. عندما تستردون العروض، فإنكم تستردون العروض 
مباشرة لدى المطعم المشارك وسیكون عقد تورید المنتجات بینكم وبین المطعم الذي یقبل طلبكم. ویتحمل 

المطعم الذي تحصلون منھ على منتجاتكم المسؤولیة عن تحضیر المنتجات وتزویدكم بھا بالنیابة عنا. 
(أیضاً تتفھمون وتقبلون انكم تقومون بالشراء مباشرة من المطاعم (ولیس من برغرایززر أو من أي 

أعضاء آخرین في نظام شركة برغرایززر) وكذلك تقبلون عدم تحمل أي عضو آخر في نظام 
برغرایززر أي مسؤولیة قد تنشأ عن أو فیما یتعلق بأي من المنتجات التي تشترونھا منا باستخدام 

الطلب)   
عن المنتجات في الخدمات على االنترنت. ان جمیع المنتجات رھن لتوفرھا في المطعم الذي تقومون 

باستالم طلبكم منھ. بعض المطاعم ال تقوم ببیع جمیع المنتجات. صور المنتجات و تغلیفھا على الخدمات 
على االنترنت ھي مجرد أمثلة و قد ال تكون مطابقة للمنتج و التغلیف الذي تحصلون علیھ من المطعم. قد 

تكون االختالفات بسبب طریقة اظھار جھازك لاللوان او عوامل اخرى مثل المكونات المستخدمة والمزود 
واقلیم الدولة ومواسم السنة.  

لمحة عن األسعار الواردة في طلبات الشراء.وتتضمن األسعار الضریبة المحلیة والضرائب الحكومیة كما 
ھو مطلوب بموجب قانون المملكة العربیة السعودیة بما في ذلك ضریبة القیمة المضافة من تاریخ تنفیذ 
تلك الضریبة في المملكة العربیة السعودیة. قد ال تتوافر عروض وأسعار معینة مقابل كافة الطلبات في 

كافة المواقع. اذا اكتشفتم خطأ في سعر المنتج المقید على حسابكم، یرجى االتصال بالمطعم الذي اشتریتم 
المنتج منھ للمطالبة باسترداد فرق السعر.  
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حقوق االسترداد وحقوق المستھلك.  في حالة رغبتكم في طلب استرداد المبلغ الخاص بكم ألي سبب 
كان، بما في ذلك في حالة عدم رضائكم عن المنتج أو ألسباب أخرى، یرجى االتصال بالمطعم الذي 

اشتریتم منھ المنتج فیما یتعلق باسترداد أي مبلغ مستحق لكم. ولن تتأثر حقوقكم القانونیة في ھذا الشأن 
بأي شيء وارد في تلك الشروط.  

  
ملكیة وتراخیص الخدمات على اإلنترنت.  3.

حقوق الملكیة الفكریة العائدة لبرغرایززر تعتبر أي وكافة الحقوق في الخدمات على اإلنترنت وتظل 
ملكیة حصریة لبرغرایززر. وألغراض التوضیح، تشمل "الخدمات على اإلنترنت" أي وكافة محتوى 

الخدمات على اإلنترنت، على سبیل المثال ال الحصر؛ النصوص والصور والرسومات والشعارات 
ورؤوس الصفحات ورموز المفاتیح والصور ومقاطع االستماع ومقاطع الفیدیو والبیانات والمواد األخرى 
( یشار الیھا مجتمعة ب" المحتوى") باإلضافة إلى أي جزء من الخدمات على اإلنترنت. ان الخدمات على 

االنترنت مرخصة ولن یتم بیعھا لكم. وال ُیقصد باي شيء وارد في تلك الشروط التنازل عن أي حقوق 
من ھذا القبیل أو منحھا لكم. وُیحظر علیكم اتخاذ أي إجراء یشكل خطراً أو یحد أو یتدخل في حقوق 

شركة برغرایززر.  
  
  

رخصتكم الستخدام الخدمات على اإلنترنت. مع مراعاة تلك الشروط، یتم منحكم رخصة شخصیة وغیر 
حصریة وغیر قابلة للتنازل ونھائیة الستخدام الخدمات على اإلنترنت وذلك الستخدامكم الشخصي فقط 
ولألغراض غیر التجاریة فقط وفقاً لتلك الشروط. وبھدف التوضیح، یشمل "االستخدام" حق الوصول 

والتفاعل والعرض. ولن یتم منحكم أي رخص أو حقوق ضمناأو بطریقة أخرى، باستثناء الرخص 
والحقوق المنصوص علیھا صراحة ھنا. وتحتفظ برغرایززر بكافة الحقوق األخرى.  

معلومات العالمة التجاریة. تعتبر العالمات التجاریة وكافة العناصر التصویریة بما في ذلك؛ الشكل 
واإلحساس الذي یظھر على الخدمات على اإلنترنت بمثابة عالمات تجاریة ممیزة ومحمیة أو مظھر 

تجاري برغرایززر. وأیضاً، قد تشمل الخدمات على اإلنترنت األسماء والعالمات التجاریة وعالمات 
الخدمة المتنوعة للغیر تعود ملكیتھا الصحابھ االمعنیین.  

  
االستخدامات المقبولة والقیود المفروضة على الخدمات على اإلنترنت.  4.

االستخدامات المقبولة والقیود المفروضة. فیما یتعلق بالخدمات على اإلنترنت (التي تشمل المحتوى)، 
ُیحظر علیكم وكذلك ُیحظر على الغیر ما یلي:  

استخدام الخدمات على اإلنترنت ألي غرض مخالف للقانون أو محظور بموجب 1.
ھذھالشروط؛  

حذف أو تغیر أي حقوق نسخ وتألیف أو عالمة تجاریة أو إخطارات ملكیة؛  2.

السعي للحصول على الملكیة أو سند ملكیة الخدمات على اإلنترنت، بما في ذلك 3.
المحتوى؛  

استخدام الخدمات على اإلنترنت أو نسخھا أو توزیعھا أو إعادة نشرھا أو اإلفصاح عنھا 4.
أو رفعھا على الموقع أو التعلیق علیھا أو إرسالھا بأي طریقة تجاریة.  



استئجار الخدمات على اإلنترنت أو تأجیرھا أو بیعھا أو ترخصیھا من الباطن أو إقراضھا 5.
أو ترجمتھا أو دمجھا أو اقتباسھا أو تخصیصھا أو التنازل عنھا أو ضمھا أو 

دمجھا في أي برامج أو خدمات أخرى؛  

فصل أو تفكیك أو عكس ھیكلة أو النسخ بصیغة المصدر أو رمز البنود أو إنشاء أعمال 6.
مشتقة قائمة على الخدمات على اإلنترنت؛  

التنازل عن الخدمات على اإلنترنت أو التزوید بھا أو إخراجھا أو إعادة إخراجھا بما 7.
یخالف قوانین ولوائح الحظر أو العقوبات التجاریة أو عملیات مراقبة التكنولوجیا 

األخرى أو االستیراد  

استخدام أو تدشین أي تكنولوجیا غیر مرخصة أو نظام مؤتمت للوصول إلى الخدمات 8.
على اإلنترنت أو استخراج محتوى منھا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
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السعي لتعطیل الوصول غیر المرخص إلى الخدمات على اإلنترنت أو اإلضرار بھ أو 9.
التحمیل الزائد علیھ أو إتالفھ أو الوصول غیر المخول  على شبكة برغرایززر 

على اإلنترنت أو أي حسابات مستخدمة متعلقة بالخدمات على اإلنترنت.  

  
حدود المسؤولیة وإخالء المسؤولیة.  5.

حدود مسؤولیة برغارززیر. ال یتحمل أي من األعضاء األخرین في نظام برغرایززر ولن یتحمل 
المسؤولیة عن أي خسائر في األرباح أو خسائر أو اضرار تجاریة مباشرة أو غیر مباشرة أو أي مسؤولیة 

عن أضرار خاصة أو غیر مباشرة أو ناتجة أو نموذجیة أو عارضة، بما في ذلك فقدان البیانات أو 
اإلصابة الشخصیة أو األضرار التي حدثت للملكیة التي تتعلق أو التي تنشأ عن الخدمات على اإلنترنت. 
وال ُیقصد بأي شيء وارد في ھذا القسم الحد من مسؤولیة شركة برغرایززر عن األضرار بالقدر الذي 
حدثت فیھ بسببھا أو بسبب اإلھمال الجسیم أو سوء التصرف المتعمد أو المخالف للقانون. باإلضافة إلى 
ذلك، ال ُیقصد بأي شيء وارد في ھذا القسم تقیید أو تغییر حقوقكم بصفتكم العمیل الذي ال یمكن تقیید أو 

تغییر حقوق بموجب القانون المعمول بھ. وتحتفظ برغرایززر بكافة الحقوق القانونیة في استرداد 
التعویضات عن األضرار أو التعویضات األخرى بموجب تلك الشروط أو وفقاً للمصرح بھ بموجب 

القانون.  
تقدم برغرایززر الخدمات على اإلنترنت كما ھي ودون أي ضمانات. قد تحتوي الخدمات على اإلنترنت 
على عدم دقة أو أخطاء. وتقدم برغرایززر الخدمات على اإلنترنت على أساس "الحالة الراھنة" ودون 

ضمانات أیاً كان نوعھا سواء المعلنة أو الضمنیة. وتخلي برغرایززر مسؤولیتھا من كافة التعھدات 
بصالحیة العرض في السوق ومالئمتھ لغرض خاص. وال تضمن أو تقدم برغرایززر أي تعھد بدقة أو 

موثوقیة أو عدم انقطاع أو خلو الخدمات على اإلنترنت من األخطاء وبتصحیح تلك العیوب أو بخلو 
الخدمات على اإلنترنت من الفیروسات أو العناصر الضارة. وتتحملون المسؤولیة الكاملة فیما یتعلق 

باستخدام الخدمات على اإلنترنت من جانبكم. ویعتبر اإلجراء الوحید المتخذ من جانبكم ضد 
برغرایززر وكافة أعضائھا اآلخرین بسبب عدم الرضى عن الخدمات على اإلنترنت ھو التوقف عن 

استخدامھا. ویعتبر ھذا التحدید ھو جزء ال یتجزأ من التفاوض في البیع والشراء بین الطرفین.    



خدمات الغیر. قد تتیح الخدمات على اإلنترنت الوصول أو تسمح لكم باستخدام خدمات مواقع الغیر على 
اإلنترنت أو المواد القابلة للتحمیل أو المحتوى أو شبكات التواصل االجتماعي أو الخدمات الرقیمة 

األخرى (یشار الیھا مجتمعة بمسمى "خدمات الغیر"). وقد یكون لخدمات الغیر شروط وأحكام منفصلة أو 
لوائح للخصوصیة خاصة بھم والتي یتعین علیكم االطالع علیھا وفھمھا قبل استخدام خدمات الغیر على 
اإلنترنت. ولن تقوم برغرایززر بالمصادقة ولن ترتبط بأي عالقة مع أي خدمات خاصة بالغیر من ھذا 

القبیل. وال تتحمل برغرایززر وال كافة األعضاء اآلخرین في نظام برغرایززر المسؤولیة عن أي خسائر 
أو أضرار والتي تنشأ عن أو فیما یتعلق بخدمات الغیر من ھذا القبیل.  

األحداث الخارجة عن السیطرة. ال تتحمل برغرایززر وال األعضاء اآلخرین في نظام برغرایززر أي 
مسؤولیة عن تقصیر برغرایززر في الوفاء بالتزاماتھا بموجب تلك الشروط والذي حدث بسبب أي حادثة 
أو فیما یتعلق بأي حادثة خارجة عن السیطرة المالئمة لشركة برغرایززر. وفي حالة وقوع حدث، حینئذ، 
یتم تعلیق التزامات برغرایززر بموجب تلك الشروط طوال مدة تلك الحادثة؛ ویحق لبرغرایززر؛ لكن ال 

یتعین علیھا، بذل قصارى جھدھا إلیجاد حل للوفاء بالتزاماتھا بموجب تلك الشروط بالرغم من الحادثة.  
  
  

تطبیقات آبل  6.
تتضمن تلك الشروط وتكمل شروط واحكام شركة آبل إنك. ("آبل") (المتاحة على الموقع 

اإللكتروني: h�p://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service) بما في ذلك 
شروط المستخدم النھائي للتطبیق المرخص الوارد في ھذه الشروط ("شروط آبل"). وفي حالة استخدامكم 
للخدمات على اإلنترنت من خالل الوصول إلى التطبیق ("تطبیقات آبل")، أیضاً تقرون وتوافقون على ما 

یلي:  
عدم التزام شركة آبل مطلقاً بتقدیم أي خدمات دعم أو صیانة فیما یتعلق بتطبیق آبل. وفي •

حالة طلب إجراء أي صیانة أو تقدیم دعم فیما یتعلق بتطبیقات آبل، یرجى 
االتصال بشركة برغرایززر ولیس بشركة آبل باستخدام تفاصیل خدمات الدعم 

الواردة أعاله؛  

ما لم ینص على خالف ذلك  صراحة في تلك الشروط، تكون أي مطالبات فیما یتعلق •
بملكیة أو استخدام تطبیق آبل بینكم وبین برغرایززر (ولیس بینكم أو بین أي 

شخص آخر وبین شركة آبل)؛ و    

في حالة تقدیم أي مطالبة من جانب الغیر بشأن انتھاك الملكیة أو االستخدام من جانبكم •
(وفقاً لتلك الشروط) لتطبیقات آبل فیما یتعلق بأي حقوق ملكیة فكریة، ال تتحمل 

شركة (آبل) المسؤولیة أو تلتزم تجاھكم فیما یتعلق بتلك المطالبة؛  

في حالة عدم تتطابق تطبیق آبل الذي قمتم بشرائھ مع أي ضمان ساري على ھذا التطبیق، یمكنكم إخطار 
شركة (آبل)، والتي قد تعید سعر شراء تطبیق آبل إلیكم وفقاً للشروط واألحكام الساریة آنذاك في شركة 

آبل. ومع مراعاة ذلك، وللحد األقصى المسموح بھ بموجب القانون، لن تقدم أو تبرم شركة آبل أي ضمان 
أو شرط أو شرط آخر فیما یتعلق بتطبیق آبل، كما ال تتحمل شركة آبل المسؤولیة تجاھكم عن أي 

مطالبات أو خسائر أو تكالیف أو مصروفات مھما كانت طبیعتھا فیما یتعلق بتطبیقات (آبل) أو نتیجة 
لقیامكم أو قیام أي شخص آخر باستخدام تطبیق آبل أو االعتماد على محتواه.  

  

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html#service


بنود متفرقة  7.
لن تقدم  برغرایززر أي تعھدات بمالئمة أو إتاحة الخدمات على اإلنترنت خارج المملكة •

العربیة السعودیة. وفي حالة استخدام الخدمات على اإلنترنت من مواقع أخرى، 
تتحملون المسؤولیة عن االلتزام بالقوانین المحلیة المعمول بھا.  

تخضع  تلك الشروط وُتفسر وفقاً لقوانین المملكة العربیة السعودیة، بصرف النظر عن أي •
مبادئ متعارضة مع القانون.    

على الرغم من أن تلك الشروط تخضع لھا الخدمات على اإلنترنت بین  برغرایززر •
وبینكم فقط (وبالرغم من ذلك، لیست شركة آبل طرفاً فیھا ولیس أي عضو أخر 

في نظام شركة  برغرایززر طرفاً في تلك الشروط)، یعتبر األعضاء اآلخرین في 
نظام  برغرایززر طرف ثالث مستفید بموجب تلك الشروط، وسیحق لھم تنفیذ 

تلك الحقوق التي تملكھا  برغرایززر ضدكم بموجب تلك الشروط بالقدر الذي قد 
تتعلق فیھ تلك الشروط بھا؛ ولیس ھناك أي مستفیدین من الغیر بموجب تلك 

الشروط.  

ھذه الشروط متاحة لالطالع كتابة باللغة العربیة واإلنجلیزیة. أي ترجمة للشروط إلى لغة •
أخرى ھي فقط للمالئمة، وبالقدر الذي ال یحدث فیھ أي تعارض مع أي ترجمات، 

تسري النسخة اإلنجلیزیة.  

عند انتھاء تلك الشروط أو سماحكم باستخدام الخدمات على اإلنترنت العائد لكم، تتوقف •
كافة الحقوق الممنوحة لكم بموجب الشروط؛ وبالرغم من ذلك، یستمر سریان تلك 

الشروط على استخدامكم المسبق للخدمات على اإلنترنت وألي شيء یتعلق أو 
ینشأ عن ذلك االستخدام. وعند اإلنھاء، تظل كافة حقوق برغرایززر وأعضاء 

نظام  برغرایززر، بما في ذلك كافة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق الملكیة 
والرخص الواردة في تلك الشروط ساریة باإلضافة إلى كافة القیود المفروضة 

على االستخدام وكافة حدود المسؤولیة وإخالء المسؤولیة.  

تعتبر كافة الشروط واألحكام الواردة في تلك الشروط قابلة للفصل والتجزئة وتسري •
بشكل منفصل. وفي حالة كان أیاً منھا غیر قانوني أو باطل أو غیر ساري 

المفعول، حینئذ، ستظل الشروط واألحكام الباقیة ساریة المفعول ونافذة.  

في حالة عدم إصرار برغرایززر على أن تقوموا بالوفاء بالتزاماتكم بموجب تلك الشروط •
أو في حالة عدم إنفاذ  برغرایززر لحقوقھا تجاھكم أو حدوث تأخیرات في القیام 
بذلك،  لن یعني ذلك تنازل شركة برغرایززر عن حقوقھا تجاھكم ولن یعني ذلك 

عدم امتثالكم لتلك االلتزامات.  



یحق  برغرایززر التنازل عن حقوقھا والتزاماتھا بموجب تلك الشروط إلى مؤسسة أو •
كیان آخر، لكن بشرط أال یؤثر ذلك على حقوقكم أو التزاماتنا بموجب تلك 

الشروط. ویحق لكم التنازل عن حقوقكم أو التزاماتكم بموجب تلك الشروط إلى 
شخص آخر في حالة الحصول على موافقة كتابیة من جانب برغرایززر.  


