
  תקנון אתר
 מבוא .1

(להלן:  nooa.co.il"" ו/או " "nooa") הבעליםהינו בעלי אתר (להלן: " 24697450רז לדרמן  ת.ז.  .1.1
 ")החנות, גבעתיים (להלן:"8מרח' כצנלסון . ")האתר"

 ,info@nooa.co.il; 03-6960088פרטי התקשרות לאתר טל:  .1.2

") הלקוחמבצע פעולה באתר (להלן: "הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י משתמש ו/או  .1.3
הגלישה והשימוש באתר כפופה ועל כל הזמנה שתתבצע ע"י הלקוח באמצעות האתר. לפיכך 

 . להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו בתקנון

 ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר. " הינו שימוש" .1.4

  ון את תקנון השימוש טרם שימושך באתרעל כן נבקשך לקרוא בעי  .1.5

התקנון מנוסח בשלון זכר וביחיד, מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מתייחס לבני שני המינים וגם  .1.6
 ללשון רבים.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש  .1.7
מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים  והנךומאשר בזאת כי קראת 

 .המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר

 

 ויתור והגבלת אחריות .2

לא  וומי מטעמו , מנהליוהאתר AS IS המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים .2.1
  .יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים  .2.2
והאתר ו/או מי מטעמו באתר הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, 

ס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם שא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיילא י
 .לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי

אחראי בכל צורה שהיא לשירותי צד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן  ואינ האתר ו/או מי מטעמו .2.3
 המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד  ודוחה כל אחריות המוטלת עלי אתרה .2.4
השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות 
ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב 

תר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש בא
השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים 

  .כלשהם

הא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, ילא  אתר ו/או מי מטעמוה .2.5
פי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כל

עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת 
לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או 

ידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למ
או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך 
מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או 

 .בשירותי הצד השלישי

שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם  הבעלים ו/או מי מטעמו .2.6
וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או 

 הבעלים בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. 

  

 

 נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי .3



) פרטים אישיים ו/או פרטי התקשרות השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמתבמסגרת  .3.1
תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. 

המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת  האתרנתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של 
"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר הנתונים הנ

 .כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר

 כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים .3.2
ו באופן שונה ובולט משאר השדות. . הנתונים המוגדרים כחובה יסומנשלא עפ"י דין ו/או צו שיפוטי

הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים 
 .תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך

 

 מדיניות ניהול מודעות באתר .4

 .ההחברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעת .4.1

 

 אופן השימוש של החברה במידע .5

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג  .5.1
 .הפעילות אותה ביצעת באתר

מתחייב בזאת  האתר. האתריישמר במאגר הנתונים של  - מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך .5.2
 .אות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימושלעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להור

 שימוש אפשרי הינו   .5.3

לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים  SMS קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות .5.3.1
 .אחרות בכפוף להוראות הדין

מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות  .5.3.2
 .של האתר

במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך  SMS משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות .5.3.3
מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר 
תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה 

 .והשירות יופסק בסמוך לאחר מכןעליך לעשות הוא להודיע לחברה 

בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע  .5.3.4
שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת 

ובת וזאת לט האתרתחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת 
 .המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר

השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה  .5.4
 ד ואינה מיועד למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת. בלמטרות פרטיות ואישיות בל

או להציג בפומבי ו/או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית אין להעתיק ו/ .5.5
 ו/או אחרת שאינה שימוש אישי ו/או פרטי. 

 

 הזמנה באתר .6

כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר  .6.1
ירים או המוצרים או המלאי התאמה בין המח-בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי

למען הסר ספק יובהר חנות המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים ב
בכל  החנותויודגש כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי סניף מסניפי 

אם לפרטים המפורטים בהת בעלים -להקשור לאתר. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין 
 לעיל.

עושה כל מאמץ לשמור על המלאי  עסקהאתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי וה .6.2
   הקיים.



ככל שהמוצר איננו במלאי רשאי העסק לבטל את העסקה ללא כל טענה ו/או תלונה  –העדר במלאי  .6.3
 ו/או עילה מצד הקונה.

 .אפשרויות אופן אספקת המוצריםאת הזכות להגביל את  ושומר לעצמהעסק  .6.4

את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם  ושומר לעצמהבעלים  .6.5
 מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. 

להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות  ושומר את זכות הבעליםבנוסף,  .6.6
כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות  הבעלים)ידי -להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על

 שאינן לשימוש פרטי ואישי.

לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר  בעליםשל  ועוד מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכות .6.7
 רו את הוראותיו.הפ

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע" המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע  .6.8
דף למכירה, מחיר המכירה, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "

ה בהכרח את "). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצהמידע
  כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.

במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת  .6.9
לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם  הבעליםהמוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאי 

  אספקת המוצר ללקוח.

ם באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישו .6.10
 מדויק, מלא ומעודכן.

התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם:  .6.11
  אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ודיינרס.ויזה, 

בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה  .6.12
ל ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל ע

שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה 
 שמופיע באתר עם קוד הזמנה 

רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה  .6.13
 כאורה לנכונות הפעולות.ל

ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה -היה ולא אושרה ההזמנה על .6.14
תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או 

   תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

  

 תשלום  .7

ובהתאם למדיניות של חברות  PAYMEוסליקה ע"י  ICOUNT תשלום באתר מתבצע דרך חברת  .7.1
 האשראי המוכרות בישראל. 

 

 העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים .8

במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות 
כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה 

שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור גולש באתר את תנאי תקנון השימוש 
מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה 

 .עקב כך לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל

 

  דיניות ניהול פרסומות באתרמ .9

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על  .9.1
הנוצרים  "COOKIES" ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי

ככלי לאיסוף מידע  במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים



מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך 
לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את 

במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות  "COOKIES" חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי
על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה  "COOKIES" - כך. נדגיש כי ניהול הל

 לאתרשהיא 

להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש רשאי לעשות שימוש  האתר .9.2
במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס 

קורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי לבי
 הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלך

הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין  וולשיקול דעת ואת הזכות, על פי נהלי ושומר לעצמ האתר .9.3
וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או  ותוכנן של הפרסומות,

כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר  וכל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עלי
בעלי בלא שהדבר יזכה את  ,למקם את הפרסומות בתוך שטח המודעות האתר עשויבזאת כי 

 הפריטים באתר תגמול כלשהו.

 

 "COOKIES" איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות . 10

מידע הנוגע לסוג  ףא אוסובמחשבך האישי ומהם ה "COOKIES" קבציהאתר ייתכן וייצר  .10.1
האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר 

 בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב.

לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור אתר משמש את הף הנאסהמידע  .10.2
ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות 

  .במסגרת תקנון השימוש ו האתרשמקבל על עצמ

חוסכות את עדכון פרטיך לזיהויך על ידי האתר ובכך הן  "COOKIES"-בנוסף משמשים קבצי ה .10.3
 .בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר

 

 אבטחת מידע . 11

א נוגע להפעלת האתר, במערכות וככל שה ומאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשבי האתר .11.1
להתחייב בפני  האתר אינו יכולמתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, 

שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המשתמשים לכך 
 .המחשבים

 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני . 12

 בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי.  הינו האתר .12.1

במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצוב גרפי, מבנה, מרכיביו הצורניים,  .12.2
הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג 

  .שהוא

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל  .12.3
 .מראש ובכתב המודעה המפורסמת באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמ

כל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר ישא בכל אחריות לכל נזק מילא  האתר .12.4
כתוצאה מפרסום של תמונה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין 

 אחרת. 

 

 השימוש באתר ופרסום מודעות . 13

עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי  שהאתרלמרות  .13.1
לרבות  -צם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו ביותר הרי שהאתר, מע

 עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא. - ו/או וירטואלי לוח



  .הינו על אחריותך בלבד -על כל מגוון שירותיו  -השימוש באתר  .13.2

השימוש באתר הינו בשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו לרבות אך לא רק למכר  .13.3
אין להשתמש באתר למטרה אחרת ו פריטים משומשים ו/או פרטי מעצבים וכיוצב' באלה

 , אלה החליט האתר לעשות כן.מהמטרות הנ"ל

ך של צפייה רגילה נך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרה .13.4
במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או 

 באמצעות תוכנות אוטומטיות 

 :מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב .13.5

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן  .13.5.1
 .המצוי באתר

 .שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר .13.5.2

בדרך הפעולה הרגילה של האתר  שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה .13.5.3
 .והשירותים

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות  .13.5.4
 .מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימושאליו אשר תפקידו למנוע אלו 

מודעה שאינה עומדת הודעה ו/או את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל  ושומר לעצמ האתר .13.6
ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם  האתרבהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי 

ן או בעקיפין, למעשה של או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרי
 דבר ההפרה. האתרתרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעת 

לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא  האתראין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את  .13.7
 .זהבהקשר  האתרהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד י

 

 ביטול עסקאות . 14

"חוק הגנת  (להלן: 1981-מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א . 14.1
 ), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.הצרכן"

 ממועד קבלת אישור ההזמנה. ימים 14ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד  . 14.2

 במקרים הבאים:זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר,  . 14.3

 במיוחד בעבור הלקוח.או הותאמו טובין שיוצרו  . 14.3.1

המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם  קבלת בטרם ביטול הזמנה . 14.4
שליחת  באמצעות ללקוח נמסרהובלבד שההזמנה טרם  הבעלים,ידי -אישור קבלת ההודעה על

 .ידי בחירת "ביטול הזמנה" ומילוי פרטיםעל   עמוד יצירת קשר/ביטול הזמנהבהודעה 

היה וביטול ההזמנה נעשה עקב  :אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא לאחר יטול הזמנהב . 14.5
ירות לבין הפרטים שנמסרו פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין הש

אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה -ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי
יום מיום קבלת המוצר  14-בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם, ולא יאוחר מ

ה לביטול בכפוף יום ממועד קבלת הבקש 30ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך -על
. החזרת כשהוא תקין וכולל את כל חלקיו וכי לא נעשה בהם כל שימוש להחזרת המוצר לחברה

 חנות הבעלים.המוצר תיעשה ל

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו  . 14.6
יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא 

שלא עקב פגם,  טרם השימוש במוצר היה וביטול הזמנה נעשה הימים האחרונים. 60-של המוצר ב
אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר: יפעל 

 יזוכה ידו; הלקוח-יום מיום קבלת המוצר על 14-מהלקוח לביטול ההזמנה בהקדם, ולא יאוחר 
באופן יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר  30בסיום הטיפול בפניה תוך 

. עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב תקין כי לא נעשה בו שימוש ועם כל חלקיו
לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה הבלעדי,  וזכאי, לפי שיקול דעת יהא והבעליםכאמור 



לעניין החיוב טרם חיוב  וביא לידיעת הלקוח את החלטתיבהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו
  לפי הנמוך מבניהם.₪,  100ממחיר הקנייה או  5%הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 

 

 אחריות . 15

פי חוק הגנת הצרכן ותקנות -שלו על על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן האחריות . 15.1
למוצרים מוגבלת לגובה עלות  הבעליםשונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של 

  המוצר ללקוח בלבד.

"), המידעכל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "  . 15.2
בלבד. אין לראות במידע משום אחריות לאופן  לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי

הא אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה ילא  הבעליםהפעילות של המוצרים. 
 מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות  יהיהלא  הבעלים . 15.3
במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או 
כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא 

תר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לא
או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות 

  השימוש באתר.

  

  הפעלתו השוטפת של האתר . 16

שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות  ולערוך כראות עיניהאתר רשאי בכל עת  . 16.1
 ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה  . 16.2
עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים 

ת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו על מנ
  .שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו

 

 לקוחות  . 17

למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או  .17.1
 .האתרלעסק כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד בקשר ישיר או עקיף 

 ו.רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותי האתר .17.2

הא רשאי להסיר זמנית את תוכן פרסום האמצעי פרסום עקב י האתרידוע ומוסכם על הלקוח, כי  .17.3
ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן,  תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה

מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור  לאמצא, כי התוכן יתוכן במידה ו כלהא רשאי להסיר לאלתר י אתרה
בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן 

 .בגין האמור אתרכל טענה כנגד ההנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח לא תהיה 

  

 

 תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית . 18

יפו תהא סמכות השיפוט -אביב-על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד לבתי המשפט בתל
  .הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר

  

  

  

  

  


