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וביןייחודית,מודרניתאמנותשלמקוונתרכישהחווייתהאתרוללקוחותלגולשיםלספקבמטרההוקםהאתר

אודותמידעלמצואניתןבאתרבנוסף,").המוצרים("נוספיםחומריםעםבשילובמקרטוןבוטיקרהיטיהיתר

").התכניםאספקתם ועוד ("המוצרים הייחודיים המוצעים למכירה באתר, מחיריהם, זמני

כיבזאתמובהרלהלן.השימושלהוראותבהתאםבאתרהנמכריםבמוצריםשימושיעשההלקוח

בקרבתו/אופתוחיםבמקומותאותםלמקםואיןבלבדסגוריםבמקומותלשימושמיועדיםהמוצרים

עקבשלישילצדו/אוללקוחו/אולמוצרהנגרםנזקעלאחריותבכליישאלאהאתרחום.מקורות

הלקוחידיעלשנעשוכאמורהשימושלהוראותבהתאםשאינולקוישימושו/אומחדלו/אורשלנות

ו/או צד שלישי.

השימוש באתר:.1

״)אתה(״תאגידבאמצעותוביןפרטיבאופןאםביןבינך,מחייבהסכםמהוויםאלהשימושותנאיתקנון.1.1

סלולרי,טלפוןכדוגמתאחרתקשורתמכשיראומחשבבכלבאתרושימושלגלישהבנוגעהאתרלבין

וביןהאינטרנטרשתבאמצעותביןבאתר,השימושעלחליםהםכןכמווכיו"ב.טאבלטמחשבי

עלאואפליקציההטלפון,באמצעותלאתרגישהלרבותאחריםתקשורתאמצעיאורשתכלבאמצעות

עלמעידיםבופעולותוביצועבאתרהגלישהשכןבקפידה,השימושותנאיהתקנוןאתקראאחר.אמצעי

״).התקנוןהסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״

ענייןבכלתגברהעבריתבשפההגרסהאחרת,לשפהתרגוםכללביןזהתקנוןביןסתירהשלבמקרה.1.2

משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

הודעהוללאהבלעדידעתושיקולפיעללעת,מעתהתקנון,תנאיאתלשנותזכותואתשומרהאתר.1.3

מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

נוחותמטעמיהואזכרו/אונקבהבלשוןוהשימושהמיניםשנילבנישווהבאופןמתייחסבתקנוןהאמור.1.4

בלבד.

אוהורהאישורמחייבת18לגילמתחתקטיןשלרכישהגיל.בכלמותרתבאתרהגלישה.1.5

אפוטרופוס.



יהאלאכלשהו,מטעםתוקףחסרתשהינהאולאכיפהניתנתאינהזהבתקנוןהוראהכישייקבעבמקרה.1.6

שאר הוראות התקנון.בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של

קניין רוחני:.2

בו,המוצגיםבמוצריםבאתרהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכלאחרת,במפורשצויןאםאלא.2.1

וכן״)התוכן(״תמונותטקסט,וידאו,שמע,עיצובים,תוכנות,מידע,מאגריקוד,לרבות,

צדבבעלותאובלבד,האתרבבעלותהם״)הסימנים(״וכיו״במסחרסימניסמלילים,

בסימניםאובתכניםדיןפיעלשימושלעשותלאתררישיוןנתןאולאתרשהרשהשלישי,

ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

AS״שהםכמוניתניםוהסימניםהתוכן.2.2 ISבמפורשצויןאםאלאבלבד.אישילשימוש״

לעבד,לשנות,לציבור,להעבירבפומבי,לבצעבפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,איןאחרת,

אובאמצעותוביןישירותביןהנ"ל,מןחלקכללהשכיראולמכורנגזרות,יצירותליצור

אמצעיאופטיים,מכאניים,אלקטרוניים,אםביןאמצעיאודרךבכלשלישי,צדבשיתוף

אומהאתרומראשבכתבהסכמהקבלתבלאאחרת,ודרךאמצעיבכלאוהקלטה,אוצילום

זוהוראהשתינתן).)ככלההסכמהלתנאיובכפוףהעניין,לפיהאחרים,הזכויותמבעלי

נמסרואושהוזנולתכניםהאתרידיעלשנעשותרגוםאועריכהעיבוד,לכלביחסגםתקפה

על ידי הגולשים לאתר.

אוולהורדתבולשימושמוגבלרישיוןלךמקנההאתרבאתר,לגלושזכאישאתהבתנאי.2.3

שאינובלבד,אישילשימושראויהגישהניתנהאליומהתוכןחלקכלשלעותקהדפסת

מסחרי.

תמונות,רעיונות,תגובות,הצעות,שאלות,לרבות,באתר,שתציגותכניםמידעכיומאשרמסכיםאתה.2.4

מוקנהכאמור,ותכניםמידעבהצגתוהמלאה.הבלעדיתבאחריותךיוצגואחר,מידעאווידאו

למסורלשווק,להפיץ,לשכפל,להעתיק,בזמן,מוגבלובלתיעולמיכללחינם,רישיוןלאתר

שיקוללפינוספת,דרךבכלכאמורותכניםבמידעולהשתמשלתרגםלערוך,לעבד,לציבור,

דעתו הבלעדית.

הצהרות משתמש:.3

באחריותךהםוהשימושבאתרהגלישה)1(כדלקמן:ומצהירמתחייבאתהבאתר,גלישהבעת.3.1

מדיוקיםעדכניים,נכונים,הםבאתרורכישההפרטיםהשארתבעתשהזנתהפרטים)2(הבלעדית;

בעלהנך)4(לאתר;בפנייהתעדכנםפרטיםשינוישלבמקרהצורך,בכךויהיהככל)3(ומלאים;

לאאואוטומטייםבאמצעיםבאתרשימושתעשהלא)5(התקנון;לתנאימסכיםואתהמשפטיתכשירות



באתר;חוקיבלתישימושתעשהלא)6(אחרת;דרךבכלאוסקריפט,BOTבאמצעותאםביןאנושיים,

רלוונטיים.תקנהאוחוקכליפרלאבאתרשלךהשימוש)7(

לעיל,מהאמורלגרועמבליהמוחלט.דעתושיקוללפיבאתרשימושגולשמכללמנוערשאי,האתר.3.2

שגויים,פרטיםבמתכווןנמסרובאתרפרטיםהשארתבעתאםחלקהאואליוגישתולחסוםהאתררשאי

לא עדכניים או לא מלאים.

באתר:פעילות אסורה.4

פרטיותלמטרותמותרבאתרהשימושנועד.הואשלשמןלמטרותאלאבאתרלהשתמשרשאיאינך.4.1

באופןהאתרידיעלשיאושרוכאלולמעטמסחריותלמטרותשימושבולעשותואיןבלבדואישיות

ספציפי.

כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:.4.2

אישורללאמדריךאונתוניםמסדאוסף,להרכיבאוליצורכדימהאתראחרתוכןאונתוניםלאחזר.4.2.1

מראש ובכתב מהאתר;

אואלקטרונייםבאמצעיםוכיו״בדוא"לכתובותאיסוףלרבותבאתר,מורשהלאשימושלעשות.4.2.2

אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

להפרו/אובאתרהמוצריםשלברעיונותו/אובעיצוביםשימושכללעשותו/אולחקותו/אולהעתיק.4.2.3

את זכויות היוצרים של אמני האתר בכל דרך אחרת;

אוהמונעיםביישומיםשימושלרבותהאתר,לאבטחהאחרתבדרךלהפריעאולהשביתלעקוף,.4.2.4

מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;.4.2.5

דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש.4.2.6

שימושאוהודעות,אוהערותלשליחתבסקריפטיםשימושכגוןבמערכת,אוטומטישימושלעשות.4.2.7

דומים;בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים

לנסות להתחזות לאדם אחר;.4.2.8

לפגוע באדם אחר;להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או.4.2.9

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;.4.2.10

או יישום באתר;לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר.4.2.11



להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;.4.2.12

מכל תוכן או סימן;למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות.4.2.13

,PHPרקלאאךכוללממנו,חלקאוהאתראת קודלהתאיםאולהעתיק.4.2.14 HTML,

JAVASCRIPTאחר;קודאו

כוללאחר,חומראוטרויאניים,סוסיםוירוסים,להעביר)אולהעלותלנסות(אולהעביראולהעלות.4.2.15

שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

של האתר;לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו.4.2.16

והפסיקה.להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות.4.2.17

זכויותיךהשעייתאולסיוםהיתר,ביןלגרום,עלוללעילהאמורשלהפרהתוךבאתרשימושכל.4.3

לשימוש באתר.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:.5

קבלתלצורךבפרטיושימושמאשרהאתר,שלהדיוורלרשימתומצורףבאתרפרטיםשהשאירגולש.5.1

מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

בתקנון להלן.על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות.5.2

השארתבשעתהמסךמולנוכחותוללאו/אובהסכמתושלאבאתראחראדםשלפרטיםלהשאיראין.5.3

הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

כתובתוכןמשפחה,שםפרטי,שםכגון:אישייםפרטיםלמסורהגולשיתבקשהפרטיםהשארתבעת.5.4

להשתמשהאפשרותאתלמנועעלוליםשגוייםאוחלקייםפרטיםמסירתפעילה.אלקטרונידואר

פרטים יש לעדכנם באתר.בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי

תוכןלקבליהיהניתןלאלמוסרםבלאאולםבאתר,פרטיםלמסורחוקעל-פיחובהאיןכימובהר.5.5

שיווקי ועדכונים מהאתר.

בלתיחלקהמהווההאתרשלהפרטיותלמדיניותבהתאםאלאשימוש,שנמסרובפרטיםיעשהלאהאתר.5.6

נפרד מהתקנון.

ביחסמידעשיווקי,תוכןקבלתהיתר,ביןכוללת,שיווקיתוכןלקבלתואישורבאתרפרטיםהשארת.5.7

למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.



דברילמשלוחהגולששלהסכמתואתמהווהכאמור,שיווקי)תוכן(קבלתדיווראישור.5.8

"חוק(2008–התשס"ח)40מס'(תיקוןושידורים)(בזקהתקשורתחוקעל-פיפרסומת

).התקשורת"

"להסרהעללחיצהבאמצעותמהדיוורעתבכלעצמולהסירהפרטיםמשאירבאפשרותכימובהר.5.9

לאעודכללאתר.בדוא"לפנייהבאמצעותאושנשלחדיוורכלבתחתיתשמופיעהתפוצה"מרשימת

לנרשםלהעבירהתקשורת,לחוקבכפוףהאתר,רשאיכאמור,הדיוורמרשימתהנרשםעצמוהסירו

דיוור ישיר כאמור.

אחריות לשירות המוצע בו.אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או.5.10

ואולם,הניתן,ככלונכוןמדויקויהיהשהוא,כמותמוצעבו,המופיעהמידעכללרבותבכללותו,הדיוור.5.11

טכניות או אחרות במידע.יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות

לרבותבאתר,המוצגותפרסומותו/אופרסוםלמודעותבקשרטענהכללותהיהלאכימאשרהגולש.5.12

כלאיןלאתרשלישי,צדבחסותהמוצגותפרסוםלמודעותהנוגעבכלכימובהרבאתר.למיקומןבקשר

הופעתן.התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר

צדדים שלישיים:תוכן.6

טקסט,תמונות,במאמרים,וכן")שלישיצדאתרי("אחריםלאתריםבקישוריםלהשתמשרשאיהאתר.6.1

אחריםפריטיםאוותכניםתוכנהאפליקציות,מידע,וידאו,סאונד,מוסיקה,עיצובים,תמונות,גרפיקה,

שלישיצדשלותוכןשלישיצדאתרי").שלישיצדשלתוכן("שלישיצדבאתרישמקורםאוהשייכים

דרךשפורסםשלישיצדשללתוכןאחראילאוהאתרהאתרידיעלנבדקיםאומנוטרים,נחקרים,אינם

נוהליאמינות,דעת,חוותתוכן,כוללבו,מותקןאוהאתרדרךשזמיןהאתר,דרךאליושהגעתהאתר,

אובקישורשימוששלישי.צדשלבתוכןאושלישיבאתריכלוליםאושלאחרתמדיניותאופרטיות

עלמרמזתאינהכלשהושלישיצדשלתוכןכלאושלישיצדשלאתריםשלהתקנהאושימושהתרת

אישור או אישור לכך על ידינו.

ויהיויבוצעואשראחרותמחברותאושלישיצדמאתרישתבצערכישהכלעלאחריותלוקחלאהאתר.6.2

בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

ניהול האתר:.7

כנגדמשפטיתבפעולהלנקוט)2(זה;תקנוןשלהפרותעללפקח)1(הזכות:אתלעצמנושומריםאנו.7.1

ללאלרבות,האתר,שלהבלעדידעתולשיקולזה,תקנוןהוראותאוהחוקהוראותאתשמפרמיכל

אוזמינות,להגבילגישה,להגביללסרב,)3(החוק;אכיפתלרשויותהמשתמשעלדיווחהגבלה,

דעתושיקוללפיממנה,חלקכלאולאתרשלךתרומהכלטכנולוגית)מבחינהשניתן(ככללהשבית



עלויקלורכושוזכויותיועלשיגןבאופןהאתראתלנהל)4(וכןהגבלה;וללאהאתרשלהבלעדי

תפקודו התקין.

פרטיות:מדיניות.8

האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים..8.1

אודותמסויםמידעאוסףהאתרבאתר,פרטיםהשארתבעתמוסרהנךאותולמידעבנוסף.8.2

באופןנאסףהמידעבאתר.פעולותומבצעמבקרהנךבאמצעותואשרשלך,המחשב

דפדפן,סוג,IPכתובותלכלולעשויוהוא")Cookies"בשימושבאמצעות)לרבותאוטומטי

לגביפרטיםהגלישה,למטרתמשמשהנךבווהכליהגלישהאופןלאתר,וכניסהגלישהזמני

ההרשמהבעתהנמסר)המידעהגעת.מהםהאינטרנטאתריוכתובותשלךהאינטרנטספק

").המידע הנאסף באתר"והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד:

המיטבית,בצורההאתרהפעלתלצורךהיתר,ביןהאתר,אתישמשבאתרהנאסףהמידע.8.3

כללית לגבי השימוש באתר.לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה

מיאוהאתראתלשמשועשוירוכשאומתענייןאתהבהםמהשירותיםהנאסףהמידע.8.4

עלשמירההמיטבית,בצורהלךהמוצעיםהשירותיםהתאמתלצורךהיתר,ביןמטעמו,

איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

בין היתר, למטרות הבאות:האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך,.8.5

עשוישהואמאמיניםבאתראשרנוסףמידעאושביקשתהמידעאתלךלספקבכדי.8.5.1

לעניין אותך, מעת לעת;

בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;.8.5.2

אותם האתר מספק;בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים.8.5.3

ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;.8.5.4

תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;.8.5.5

ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;.8.5.6

מעת לעת.בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך.8.5.7

אשראיפרטיכגוןרגישמידע(למעטשלישייםלצדדיםאישימידעלהעביררשאייהיההאתר.8.6

במקרים הבאים:ומספרי תעודות זהות) בהתאם להוראות החוק לרבות, לרבות

או מכללא;נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש.8.6.1



צומכוחלמשל,האמור,המידעאתלהעבירחוקפיעלנדרשיםמטעמומיו/אוהאתר.8.6.2

בית משפט;

בהליךדרישהאותביעהטענה,מחלוקת,כלבמסגרתהאתר,לדעתיידרש,הדבראם.8.6.3

האתר;משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין

ו/או מי מטעמו;על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר.8.6.4

כדיאמוןבהןנותניםשאנווחברותלגופיםאישימידעמספקיםאנו–סטטיסטיםלצרכים.8.6.5

זהתקנוןעםאחדבקנההעולהובאופןהאתרהוראותלפיעבורנוהמידעאתשיעבדו

מידעאישי,מידעלמסירתמראשהסכמהניתנהשלאוככלכלל,האתר.ומדיניות

המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

ניסיוןכלאולדין,כמנוגדותהנחזותאומנוגדותפעולותתבצעאםזהתקנוןאתתפראם.8.6.6

לבצע פעולות כאלה;

חמורנזקלמנועמנתעלנחוצההנאסףהמידעמסירתכייסבור,שהאתרמקרהבכל.8.6.7

לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

זריםגורמיםמצדונחושהעוינתפעילותמפניהאחוזיםבמאתלערובניתןשלאלזכורחשוב.8.7

מוחלטבאופןחסיןיהיהשהמידעמתחייבלאוהאתרמוחלטבטחוןאלהבפעולותאיןולכן

מפני גישה בלתי מורשית.

הפרת זכויות יוצרים:.9

זכויותאתמפרבאתרתוכןאומידעכימאמיןאתהאםאחרים.שלהקנייןזכויותאתמכבדיםאנו.9.1

שבתחתית תקנון זה.קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות

סיום:.10

האתרזה,בתקנוןאחרתהוראהמכללגרועמבליבאתר.השימושבעתבתוקפםיישארוזהתקנוןתנאי.10.1

אוסיבהמכלמסוימות),IPכתובותחסימת(לרבותבאתרהשימושאתגולשמכללמנועזכותועלשומר

מוקדמתבהודעהצורךללאהבלעדי,דעתובשיקולנימוק),אוסיבהלספקשיצטרך(מבלישהואנימוק

השימושאתלהפסיקרשאיהאתרכן,כמוהחלטתו.עקבכלשהולנזקאחראישיהיהומבליהתראהאו

שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:.11



לפישהיאסיבהמכלהאתרתוכןאתלהסיראולעתמעתלשנותהזכותאתשומרהאתר.11.1

כלשהותוכןאומידעלעדכןמחויבאינוהאתרמוקדמת.הודעהוללאהבלעדיתדעתושיקול

באתר.

הפסקתאוהשעיהשינוי,עבורכלשהושלישיצדכלפיאוכלפיךאחראייהיהלאהאתר.11.2

שירות כאמור.

יתקיימוהפסקות,בלאאוכסדרםיינתנויופרעו,לאהאתרששירותימתחייבאינוהאתר.11.3

נזקים,מפניאוהאתרלמחשבימורשיתבלתיגישהמפניחסיניםויהיוטעויותוללאבבטחה

האתראצלתקשורתובמערכותבקוויבתוכנה,בחומרה,והכל,-כשליםאותקלותקלקולים,

.או אצל מי מספקיו

מחיר המוצרים:.12

שומרהאתרלעת.מעתלהשתנותעשוייםאחריםרכישהותנאיהמוצריםזמינותמחירים,.12.1

מחיראתלשנותאושיווקםלהפסיקאולהחליפםאוהמוצריםאתלשנותהזכותאתלעצמו

המוצרים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

Limited(בודדותביחידותשנוצרובאתרמוצריםישנםיודגש,.12.2 edition(בודדתביחידהו/או

)One of a kind.(כלתהיהלאהאתרוללקוחותבאתר,תלויהאינההמוצריםזמינותכן,על

זמין במלאי.טענה בעניין זה, גם במידה וירכשו מוצר שיתברר שאינו

יבוצעהתשלוםומלא.עדכנימדויק,נכון,מידעלספקאחראיאתהבאתר,מוצרהזמנתבעת.12.3

והואהזמנה,ביצועלאחרשהוזנוהפרטיםאתלאמתרשאיהאתרההזמנה.קבלתבטרם

שבוטלה,הזמנהעבורתשלוםובוצעבמידהעת.בכלההזמנהאתלהגבילאולבטלרשאי

האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.

המוצרבגיןהתשלוםסכוםאתלהעבירתסרבהאשראיכרטיסחברתשהיא,סיבהמכלאם,.12.4

רשאיוהואהשירותמתןאתלאלתרלהפסיקאולהשהותרשאייהיההאתרשרכשת,

צדמצדקנסות(לרבותהסירובעקבלאתרשנגרמהעלותבתוספתהתשלוםאתלדרוש

בהליכיםלנקוטיאלץוהאתרבמידההאתר.שלדעתולשיקולאחרים,באמצעיםשלישי)

לו,שיגרמוההוצאותבכלהאתראתלשפותמתחייבאתהתשלום,יתרותלגבייתמשפטיים

לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

יפורטו באתר.רכישת מוצרים באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר.12.5

מדיניות אספקה:.13



הרכישהביצועבעתידועלשהוזנהכפיהלקוחלכתובתבאתרשבוצעההזמנהלאספקתידאגהאתר.13.1

הזמנה באתר ובתחומי מדינת ישראל בלבד.באתר ו/או לכל מקום אחר עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע

באתר.אופן האספקה הזמין ומחירו יופיע בעמוד הרכישה של המוצר.13.2

במוצרים הדורשים הובלה, עלות ההובלה תוטל על הלקוח..13.3

ההזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:.13.4

הבית;עדשליחבאמצעותעסקיםימי7עד.13.4.1

איסוף עצמי ו/או מוצרים הדורשים הובלה בתאום מראש..13.4.2

בהםוימיםחגערביהמשק,כללשלשבתוןימילהוציאחמישי,עדראשוןימי–עסקים״״יום.13.4.3

הבנקים בישראל לא עובדים.

אין סכום מינימום להזמנה באתר..13.5

והמזמיןבמידההמזמין.אתיעדכןהאתרבמלאי,זמיןאינובאתרשהוזמןמוצרשבובמקרה.13.6

לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

תוחזרההזמנהמראש,אתושתואמהבשעההשליח,הגעתבעתבביתונוכחיהיהלאוהלקוחבמידה.13.7

הלקוח.ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי

אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:.13.8

ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;.13.8.1

חברת השליחויות של האתר מבצעת חלוקה באותו אזור;.13.8.2

בהםשאיןו/אומיוחדאישורללאאליהםלהגיעניתןשלאישובאוקיבוץמוסד,בארגון,מדובראם.13.8.3

באותוהמרכזיתהחלוקהלנקודתתימסרההזמנהבתים,מספריו/אורחובותשלמוסדררישום

המקום.

אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או.13.9

כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;.13.9.1

סיבות הקשורות לחברת השליחויות;.13.9.2

יפגעו, מכל סיבה שהיא.סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו.13.9.3

מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:.14



בתחתיתהמופיעיםההתקשרותמאמצעיבאחדלאתריועברועסקהביטולאושינוילהחזר,בקשה.14.1

התקנון.

קבלתלאחריום14עדשלזמןבטווחבהחלפהאוכספיבהחזריתאפשרוהזמנהביטולאושינוי,החזר.14.2

הלקוח את ההזמנה.

הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.ההחזר.14.3

אושינוילהחזר,בקשהההזמנה,מקבלתיום14לאחריתבקשוהביטולאוהשינויוההחזר,במידה.14.4

ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

בכתב מהאתר המאשרת זאת., שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעההחזרה.14.5

עלואושרוהתאמה)איאופגםעקב(ולאהתחרטשהלקוחמפנינעשוביטולאושינוישהחזר,במקרה.14.6

ידי האתר:

כפי שקיבל אותו;על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו המקורי.14.6.1

לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;.14.6.2

המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;.14.6.3

העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;.14.6.4

מבניהם).הנמוך(לפיש״ח100בסךאוהמוצרמסכום5%בגובהביטולדמייגבו.14.6.5

חשבוןעללאתר,המוצראתישיבהלקוחבמוצר,פגםעקבנעשוביטולאושינוישהחזר,במקרה.14.7

האתר.

תקיןימצאהמוצרהאתרבדיקתולאחרבמידההאתר.ידיעליבדקהלקוחידיעלכפגוםשיוגדרמוצר.14.8

המוצרשליחתאתלבקשבאפשרותוויהיהכספיהחזריקבללאהלקוחהלקוח,ידיעלנגרםשהפגםו/או

חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.

במיוחדשיוצרומוצריםשלהחזרהתתאפשרלא"),החוק("1981תשמ"א-הצרכן,הגנתלחוקבהתאם.14.9

עבור הלקוח על פי דרישות או מידות מיוחדות.

החוק.להוראותכפוףזה14בסעיףהאמור.14.10

שיפוט:סמכות.15

לכלליתחולהתהיהלאאולםישראל,מדינתדיניורקאךיחולובאתרוהשימושזהתקנוןעל.15.1

ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.



הקשורו/אוהנובעענייןבכלייחודיתשיפוטסמכותתהיהמרכזבמחוזהמשפטלבתי.15.2

לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:.16

ונפלויתכןלחלופין,אושלםאינווהמידעיתכןואולם,הניתן,ככלונכוןמדויקיהיהבכללותוהאתר.16.1

דיוקיםאיו/אושגיאותו/אוטעויותלתקןזכותועלשומרהאתרבמידע.אחרותאוטכניותטעויות

כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

האתר:אחריות.17

AS(שהםכמותלשימושניתניםבאתרהתכנים.17.1 IS.(לאואדם.אדםכלשללצרכיולהתאימםניתןלא

המוצרים,ו/אוהתכניםשלתכונותבגיןהאתרכלפידרישהאותביעהטענה,כללגולשתהיה

הגולששלהבלעדיתאחריותועליהיהבאתרוהשימושלצרכיוהתאמתםו/אומגבלותיהםיכולותיהם,

באתר.

לתכניםביחסשתתקבלהחלטהכלגולש.כלשלוהמלאההבלעדיתאחריותועלייעשהבאתרהשימוש.17.2

המתפרסמיםומוצריםתכניםכימתחייבאינוהאתרהגולש.שלהמלאהבאחריותוהינהבאתרשיופיעו

האתרגולש.כלשלודרישותיוציפיותיואתיהלמואומדויקיםאוחוקייםנכונים,מלאים,יהיובאתר,

לרבות:עליהם,מהסתמכותאובהם,משימושאומהם,שתנבעתוצאהלכלכלשהיבאחריותיישאלא

)3(באתר;השימושעקבהנגרםסוג,מכללרכוש,אולגוףנזק)2(ואי-דיוקים;טעויותשגיאות,)1(

מועבריםלהיותשעלוליםוכיו״בטרויאניסוסיוירוס,באג,כל)4(מהאתר;אולאתרבגישההפרעה

לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

ביןוכיו"בבגודל,בגוון,במראה,הבדליםייתכנובלבד.המחשהלצורכימוצגותבאתרהמוצריםתמונות.17.3

מחירוו/אומוצרבתיאורסופרטעותללקוח.שיסופקהמוצרלביןבאתר,מוצגיםשהםכפיהמוצרים,

לא תחייב את האתר.

צדדיםו/אוהאתרשלהעסקייםבשותפיושמקורםבאתר,המוצגיםהמוצריםאודותומצגיםמידע.17.4

השותפיםשלהבלעדיתבאחריותםנמצאיםלמוצריםביחסתוכןוכלבאתרמוצגיםשמוצריהםשלישיים

ואיןזה,מעיןמידעבגיןאחריותכלאיןשלאתרמובןכןועלכאמור,שלישייםצדדיםו/אוהעסקיים

האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

מאשריםהאתרלקוחותשלישיים.צדדיםאמנים,ידיעלנוצרואשרבאתרהמופיעיםלמוצריםביחס.17.5

כלבגיןפיצוימהיוצרו/אומהאמןולדרושלפנותבאחריותיישאוהםוכילכךמודעיםהםכיומצהירים

נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם, שאינו באחריות האתר.

שונות:.18



אוזכותשלאכיפהאומימושאיבאתר.לשימושבנוגעוההבנותההסכמותכלאתמהוויםזהתקנוןתנאי.18.1

רשאייהיההאתרההוראה.אכיפתאוהזכותמימושעלהאתרמצדכוויתורתחשבלאזה,בתקנוןהוראה

בתקנון זה.להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו

יהאלאכלשהו,מטעםתוקףחסרתשהינהאולאכיפהניתנתאינהזהבתקנוןהוראהכישייקבעבמקרה.18.2

שאר הוראות התקנון.בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של

צרו קשר:.19

ואחריםהאתרמשתמשישלזכותםאתומכבדהחוקהוראותקיוםעלמקפידהאתר.19.1

פנהנאכלשהו,מטעםבךהפוגעתוכןבאתרפורסםכיסבוראתהאםטוב.ולשםלפרטיות

ניתןכאמורפניותההקדם.בכלבפנייתךלטפלנשתדלואנושלהלןהפרטיםלפיאלינו

להעביר לכתובת הבאה:

מנשה;אלפי,48/1סנונית:כתובת

;050-6728291:טלפון

YOSEFA.ASSAF@GMAIL.COM:דוא"ל

להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין
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