תק ון אתר הסחר של הודיס
 .1הגדרות:
1.1

"האתר" :אתר האי טר ט שכתובתו  www.hoodies.co.ilאשר בבעלות החברה,
כהגדרתה להלן ,ומ והל על ידה ,והמשמש כח ות מקוו ת לממכר מוצרי החברה.

1.2

"החברה" -חברת הודיס בע"מ ח.פ 513973099 .מרחוב העמל  ,24ראש העין.

1.3

"הקבוצה" -מורכבת מהחברות – הודיס בע"מ ,טופ-טן אביזרי אופ ה בע"מ ,אקססורייז
)איי.סי.סי אופ ה בע"מ( ,קרולי ה למקה בע"מ ,אורב יקה )פאלו ריטייל בע"מ( ,קיקו
)טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ( ו-קסטרו מודל בע"מ – ובת אי שימוש אלו יקראו יחד ולחוד
"הקבוצה".

1.4

"המוצרים" :כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

1.5

"משתמש" :כל מי שמבקר באתר ,המקיים אחר הת אים כאמור בסעיף  4.1להלן.

1.5

"מזמין" :משתמש אשר בחר בעמוד ההזמ ה באתר ,את המוצרים המבוקשים ,ומילא את
הפרטים ה דרשים ,כאמור בסעיף  6.1.2להלן.

1.6

"ח ויות הרשת" :ס יפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג 'הודיס' ,שאי ם ס יפים
מקוו ים ו/או אי טר טיים ,כי אם ס יפים פיזיים ,בין אם ממוקמים בארץ ובין אם בחו"ל.

1.7

"ח ויות הרשת באילת" :ס יפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג 'הודיס' ,הממוקמים
בעיר אילת ,ואשר בשל חוק מס ערך מוסף ,חלים כללים מיוחדים בעת החלפת והחזרת
מוצרים ש רכשו בהן מחוץ לאילת ולהיפך.

 .2מבוא:
 2.1התק ון הי ו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר
ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם ,והוא יחול על כל שימוש והזמ ה שיעשו באתר.
בעצם עשיית שימוש באתר ,המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התק ון במלואן,
והוא מודע לת אים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לת אים אלו לגבי כל
פעולה כאמור .המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טע ה ו/או תביעה ו/או
דרישה כ גד ה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,
ה וגעת להוראות התק ון ו/או כל ה ובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התק ון.
החברה ו/או הקבוצה תהיי ה רשאיות לש ות את ת אי התק ון מעת לעת ,ובלבד ששי וי
כאמור לא יחול על הזמ ות ש ערכו ו סתיימו במלואן טרם עריכת השי וי .באחריות
המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התק ון ומדי יות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או
טרם ביצוע כל פעולה בו.
יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו ,למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן ועד האתר
בלבד.
 .3פרש ות :
 3.1ההגדרות והמבוא לתק ון מהווים חלק בלתי פרד ממ ו.

 3.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תק ון זה לפרסומים אחרים,
תגבר ה הוראות תק ון זה לכל דבר וע יין – למעט במקרה בו פורסם תק ון מיוחד בקשר
לפעילות כלשהי באתר ,כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד ,כאשר במקרה שכזה
תגבר ה ההוראות בתק ון המיוחד ,ככל שעולה סתירה בין הוראות התק ון המיוחד
להוראות תק ון זה.
 3.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הי ה לשם וחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרש ות.
 3.4בתק ון זה ,לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמע גם לשון קבה,
ולהיפך ,לפי המקרה.
 .4השימוש באתר
 4.1רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל ת אים המצטברים כדלקמן:
4.1.1

מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות .קטין )מי שגילו מוך מ(18-
רשאי לבצע הזמ ה באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה )או אפוטרופוס אחר
שלו( לכל ת אי התק ון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר.
בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש ,כי הי ו בגיר וכשיר ,או ,לחילופין,
כי קיבל את הסכמת הוריו )או אפוטרופסיו( לעשיית השימוש באתר .אם ה ך קטין
ולא קיבלת הסכמת הורה ,או אפוטרופוס ,אי ך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

4.1.2

מי שהי ו בעל תיבת דואר אלקטרו ית פעילה ברשת האי טר ט ,ובעל כתובת פיזית
למשלוח בישראל.

4.1.3

מי שהי ו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המ ויות להלן :ויזה,
ישראכרט ,מאסטרקארד ,אמריקן אקספרס ו/או בעל חשבון באתר .paypal
רכישה מהאתר באמצעות מערכת  PayPalמות ית בעמידה בכל הת אים
והדרישות של חברת .PayPal
מובהר כי לחברה ו/או לקבוצה הזכות לש ות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה
המוחלט את אמצעי התשלום ,באמצעותם יתן לבצע רכישות באתר ,ובכלל
האמור ,שלא לאפשר שימוש ב PayPal-ו/או בכרטיסי אשראי מסוימים.

4.1.4

מי שקרא את התק ון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.
משתמש אשר אי ו מסכים לאיזו מהוראות התק ון מתבקש להפסיק באופן מיידי
את השימוש באתר.
משתמש אשר אי ו מבין איזו מהוראות התק ון ו/או סבור כי הוראה מסויימת
משתמעת לשתי פ ים -מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה,
בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף  17.1להלן ,לצורך קבלת הסבר ,לפ י עשיית
שימוש כלשהו באתר.

 4.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה ,מראש ובכתב ,המשתמש
אי ו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר,
והחברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ,רשאים
למ וע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר )ובכל אתר אחר השייך לקבוצה ו/או מופעל
על ידי מי מיחידי הקבוצה( באמצעות חסימתו ,או בכל דרך אחרת ,בכל אחד מהמקרים
הבאים:

4.3.1

הפרה של ת אי מת אי התק ון ע"י המשתמש.

4.3.2

ביצוע מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין ע"י המשתמש.

4.3.3

הקלדה לאתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או לה הלת האתר בכל דרך
אחרת של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים ,בין אם בשוגג ובין אם
במתכוון ,ע"י המשתמש.
ביצוע ,במעשה או במחדל ,או יסיון לבצע ,דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או
בקבוצה ו/או בה הלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר
בדרך כלשהי ,ע"י המשתמש.
פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או באם המשתמש השתמש באתר
ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה,
הו אה ,תרמית ,לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהי ו שקרי ,בלתי אמין או שיש בו
כדי לפגוע במזיד.
שימוש ע"י המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט,
וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר ,לרבות הזכות
לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת
בכתב ,לרבות באמצעים אוטומטיים.

4.3.4
4.3.4

4.3.5

 4.4יודגש ,כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י המשתמש עלולה להוביל למ יעת
גישתו לאתר ע"י החברה ,היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית,
בהתאם להוראות כל דין.
 4.4החברה ו/או הקבוצה ,תהא רשאית ,לש ות מעת לעת את ת אי השימוש באתר ,מב ה
האתר ,מראה האתר ,היקף וזמי ות המוצרים הקיימים בו ,וכן תהא רשאית לש ות מעת
לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו ,והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך
למשתמש ו/או למזמין ,מראש.
 .5המוצרים והמחירים באתר
 5.1המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי ביגוד ,אופ ה ,ה עלה ואביזרי אופ ה של
המותג "הודיס" וכרטיסי מת ה טע ים לרכישת מוצרים ברשת ח ויות המותג "הודיס"
)להלן" :כרטיסי המת ה"( לגביהם יחולו גם הוראות סעיף  11.1להלן.
סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר ,וכמותם ,יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים וספים לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה,
וכן לקבוע ולש ות מעת לעת את מחירם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וללא
צורך במתן הודעה מראש.
החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אי ם מתחייבים להחזיק
מלאי של כל הדגמים שתמו ותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים באתר ,בח ויות הרשת
של החברה ,ואי ם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים ה מכרים על ידי
החברה בח ויות הרשת.
החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אי ם מתחייבים להחזיק
מלאי מי ימאלי של פריט ו/או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר,
ולא יישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי ,לרבות לאחר שהוזמן.
כמו כן ,הקבוצה ו/או החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אי ם
מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בח ויות הרשת של החברה.
החברה תהא רשאית להציע מבצעים ,ה חות והטבות באתר ,וכן להפסיק ו/או לש ות
מבצעים והטבות אלו ,ללא מתן הודעה מוקדמת .מבצעים שיו הגו באתר מעת לעת לא
יהיו בהכרח תקפים בק ייה ברשת ח ויות החברה.

כמו כן כל מבצע שחל בח ויות הרשת או איזו מהן ,אי ו כולל בהכרח מכירות בח ות האתר
ומשכך על המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע כלשהו שראה
בח ויות הרשת או בפרסום כלשהו ,ובאם לאו .בכל מקרה ,לא יחולו כפל מבצעים וה חות.
תמו ות המוצרים שבאתר ועדו להמחשה בלבד וייתכ ו הבדלים בין התמו ות המוצגות
באתר ,לבין המוצרים שיסופקו למזמי ים מהאתר בפועל.
רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה ו/או הקבוצה ו/או את ה הלת
האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ,וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתק ון,
לרבות ההוראה בדבר טעות סופר שבסעיף  13.2להלן.
המזמין יהא מ וע מלטעון כי יש ה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר
שקיבל בפועל ,במשמעותה בסעיף זה להלן ,למעט במקרים הבאים:
 .1במקרה שבו שם הדגם של המוצר שקיבל שו ה משם הדגם שהוזמן באתר.
 .2במקרה שבו המידה של המוצר שקיבל שו ה מהמידה של המוצר שהוזמן באתר.
 .3במקרה שבו צבעו של המוצר שו ה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר )הצבע ה קוב
מילולית בהזמ ה ,ולא הצבע המשתקף מן התמו ה(.
מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמו ה המופיעה
באתר ,לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל ,לא ייחשבו כאי התאמה כאמור.
יובהר כי במקרה של קבלת מוצר שאי ו תואם להזמ ה ,כאמור בסעיפים  1-3שלעיל ,או
במקרה של קבלת מוצר פגום ,יהיה זכאי המזמין ,בכפוף לאישור החברה כי מדובר באי
התאמה ו/או בפגם ,לביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הג ת הצרכן,
תשמ"א ,1981-או לחילופין ,להחלפת המוצר באמצעות שליח ,על חשבו ה של החברה ,והכל
בהתאם לבחירתו של המזמין.
מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים .למעט אם אמר אחרת במפורש ,מחירי
המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ ,ככל שהוא חל על פי הדין ,ואי ם כוללים דמי
משלוח.
 .6רכישת המוצרים באתר
 6.1רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא:
6.1.1

בשלב הראשון ,יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך המוצרים
המוצעים למכירה בדף ההזמ ה שבאתר )להלן" :דף ההזמ ה"( ,באמצעות לחיצה
עליהם .המשתמש יידרש לבחור את הדגם המבוקש ,הצבע המבוקש ,והמידה
המבוקשת על ידו ,בהתאם להוראות באתר.
המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמ תו בכל עת .בסיום ההזמ ה יהא על
המשתמש לאשרה.

6.1.2

לאחר אישור ההזמ ה ,יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממ ו
באתר ,לרבות שמו ,מספר תעודת הזהות שלו )ככל שתתבקש( ,כתובתו ,כתובת
הדואר האלקטרו י שלו ,מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו ,או
לחילופין ,במידה והמשתמש מעו יין לבצע את הרכישה באמצעות ,PAYPAL
ללחוץ על הקישור לאתר  PAYPALולבצע את כל הפעולות ה דרשות באתר
 PAYPALלצורך ביצוע החיוב בגין הפריטים ה בחרים .הפעולות המתבצעות
באתר  ,PAYPALאו בחשבון המשתמש שלו ב ,PAYPAL -התשלום בגין

הרכישות וכל ע יין אחר ה וגע לחשבון  ,PAYPALהי ם באחריותו הבלעדית של
המשתמש ובמישור היחסים שבי ו לבין  PAYPALבלבד.
הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר ,או חלק מהם ,יישמרו במאגרי
המידע של החברה ו/או הקבוצה ,לשם שימוש עתידי למטרות שו ות ,בי ן מטרות
הקשורות בחוויית המשתמש באתר ,וכן מטרות שיווקיות ,סטטיסטיות ומסחריות
שו ות ,כמפורט במדי יות הפרטיות )לי ק למדי יות הפרטיות( של החברה ו/או
הקבוצה המפורסמת לצד תק ון זה ,ואשר מהווה חלק בלתי פרד ממ ו .כמפורט
במדי יות הפרטיות ,האתר משתמש ב Cookies -ואמצעים טכ ולוגיים שו ים,
באופן שיטיב עם חוויית המשתמש .כך ,ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש
בכ יסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה ,באמצעות פרטיו האישיים ,כתובת ה-
 IPשלו COOKIES ,או בכל דרך אחרת ,באופן שבו לא יהיה על המשתמשים
להקליד את הפרטים ש תן לצורך הרכישה בש ית בעת ביצוע רכישות חוזרות ,ואף
תדע להתאים עבורו פרסומות מותאמות אישית.
יובהר כי פרטי האשראי אי ם שמרים ,ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש
באמצעות הקלדת פרטיו האישיים ,כאמור ,יידרש המשתמש להקליד ,בעת שימוש
חוזר באתר ,ולצורך ביצוע הזמ ת מוצר/ים ,את הפרטים שלא שמרו על ידי
המערכת ,לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב )ככל שהרכישה תעשה באמצעות
כרטיס אשראי( .
רק לאחר מילוי כל הפרטים ה "ל -יהפוך המשתמש למזמין.
לא יתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון ,או בכל דרך אחרת,
כחלופה להקלדתם לאתר.
המשתמש מתחייב בזאת ,להבטחת אספקה מהירה של המוצרים ,וללא תקלות,
להקפיד על הז ת פרטים מלאים ,מדויקים ו כו ים.
מובהר בזאת ,כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בתכלית ,מהווה עוולה
אזרחית ואף עבירה פלילית ,והעושה כן צפוי להליכים משפטיים ,פליליים
ואזרחיים ,לרבות תביעות זיקין בגין זקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה
עקב כך.
החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר שומרות לעצמן את הזכות ל קוט
בהליכים משפטיים כ גד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים -בכוו ה ו/או
בשוגג.
בעצם מילוי הפרטים מביע כל משתמש את הסכמתו למשלוח חומר דיוור שיווקי
ו/או פרסומי ו/או כל חומר אחר על ידי החברה ו/או הקבוצה לכתובת הדואר
האלקטרו י שלו ו/או לכתובת מגוריו ו/או למשלוח מסרו ים ישירות למכשיר
הטלפון ה ייד שלו והכל בהתאם למדי יות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה
)קישור( ולסייגים ולת אים המופיעים לצד אישור הלקוח לקבלת דיוור פרסומי
כאמור.
יובהר כי ה הלת האתר ,החברה והקבוצה וקטים באמצעים מקובלים וסבירים
לשם אבטחה והג ה על ה תו ים באתר -בין היתר על ידי שימוש במערכות
לאבטחת תו ים ,כמפורט בסעיף  16שלהלן ובכפוף לסייגים שבו ,אולם לא יהיו
אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג ,וכן ביחס להפרעות,
זמי ות ותקי ות של האתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות בו ,מכל סיבה שהיא,
ולרבות ,ה ובעים משיבושים או מכשלים ברשת האי טר ט או ברשת הטלפו יה.
6.1.3

לאחר הקלדת כל הפרטים ה דרשים ו/או ביצוע כל הפעולות ה דרשות כאמור
בסעיף  6.1.2לעיל יישלח למזמין בדואר אלקטרו י אישור ראשו י על קליטת פרטי
הזמ תו .אישור זה יעיד אך ורק שפרטי ההזמ ה קלטו במערכת ,ואין לראות בו

משום אישור סופי לעסקה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת
האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לאספקת המוצר.
 6.2עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו הת אים המצטברים הבאים:

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

תקבל בחברה ו/או בקבוצה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש,
או מחברת .paypal
המוצר/ים המבוקש/ים ,מצא/ים במלאי.
מע ו של המזמין מצא תחת אזורי החלוקה של החברה ו/או הקבוצה ו/או של
חברת השליחויות.
אין כל סיבה אחרת לאי השלמת עסקת הרכישה.

 6.3מ יין הימים למשלוח המוצר שהוזמן ,כאמור בדף ההזמ ה ,יחל רק עם קבלת הודעה
לתיבת הדואר האלקטרו י של המזמין כי העסקה בוצעה והושלמה.
 6.4היה ואיזה מן הת אים כאמור בס"ק  6.1ו/או  6.2לעיל לא התקיים )המשתמש לא מילא
את כל פרטי ההזמ ה ו/או לא מילא את כל הפרטים האישיים שלו ,כפי ש דרש ו/או לא
יתן אישור חברת האשראי ו/או חברת  paypalלעסקה ו/או מצא כי מע ו של המזמין לא
מצא במפת החלוקה של החברה ו/או המוצר אי ו מצא במלאי החברה ו/או בשל כל ע יין
אחר המצוין שם( לא תחשב העסקה כמאושרת ,ותבוטל באופן אוטומטי.
על מ ת להשלים את העסקה במקרה כזה -יהא על המשתמש להיכ ס שוב להזמ ה שביצע
ו/או לבצע הזמ ה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מוצר חלופי
במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא
את כל הפרטים ש דרש למלא באתר -הכל לפי הע יין.
 6.5כמו כן ,החברה תהא רשאית שלא להשלים את עסקת הרכישה ,גם במקרים שלהלן,
לגביהם שיקול דעתה של החברה בלבד ,הוא שיכריע:
6.5.1
6.5.2

6.5.3
6.5.4

אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמ ה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש
באתר ,מסרו ע"י המשתמש במתכוון ,פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי
מדויקים מכל סיבה שהיא ,ב וגע אליו ו/או ב וגע לכל צד ג'.
אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמ ה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש
באתר ,בוצעו מעשה או מחדל ,הפוגעים ו/או עלולים לפגוע ,לטעמה של החברה
ו/או הקבוצה ,בחברה ו/או בקבוצה ו/או במ הליה ו/או בעובדיה ו/או בה הלת
האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים
כלשהם ,לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או של ה הלת האתר ולרבות
בקבוצה כהגדרתה בסעיף  1.3לעיל.
אם הופרו בכל צורה שהיא ,ת אי תק ון זה ו/או ת איו של אחד מהמסמכים
המחייבים הקיימים באתר ו/או ת איו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
אם למשתמש יש ו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה כהגדרתה בסעיף  1.3לעיל ,וחוב
זה לא פרע ,על אף שחלף המועד לפירעו ו.

 6.5מובהר כי החברה ו/או הקבוצה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם אי ם
מתחייבים למסור למשתמש הודעה כלשהי על אי השלמת העסקה ,בשל איזה מן הגורמים
המ ויים לעיל .במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו
אזל/ו מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המזמין לא מופיעה במפת החלוקה של החברה
ואו הקבוצה ,תעשה החברה ו/או הקבוצה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת
העסקה ,ולאפשר לו להשלים אותה ,כאמור בפסקה הקודמת לעיל.
 6.5היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה ,לאחר ש יתן למזמין אישור על
ביצועה כאמור בסעיף  6.1.3שלעיל ,תבוטל העסקה באופן אוטומטי ,ללא צורך במתן
הודעה כלשהי למזמין ,אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה )באמצעות הז ת פרטי
כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת( בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמ ה.

 .7משלוח דואר פרסומי
 7.1בעת ביצוע ההזמ ה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים ,לרבות שם ,מען וכתובת
דוא"ל .על כן ,מצהיר בזאת המשתמש כי הפרטים האישיים אשר מסרים על ידו לחברה
ו/או לקבוצה במסגרת תהליך ההזמ ה באתר ו/או במסגרת רישומו לאתר ו/או בכל מסגרת
אחרת באתר ,מסרים מרצו ו החופשי ובהסכמתו ,והוא מתחייב שלא למסור פרטים
שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא ,ב וגע אליו ו/או ב וגע לכל
צד ג' ,והכל כמפורט ובהתאם למדי יות הפרטיות של החברה }קישור למדי יות{.
 7.2בעצם מילוי הפרטים ה "ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי
ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר מהחברה ו/או מהקבוצה ) קבוצת החברות אליה משתייכת
החברה ,הכוללת את החברות :קרולי ה למקה בע"מ ,טופ-טן אביזרי אופ ה בע"מ,
אורב יקה )פאלו ריטייל בע"מ( ,אקססורייז )איי.סי.סי אופ ה בע"מ( ,קיקו )טיקיטקה
קוסמטיקה בע"מ( ,וכן מחברת קסטרו מודל בע"מ ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או
הקבוצה לשם כך ,בדואר ,במייל ,במסרו ים ל ייד ,או בכל מדיה אחרת ,והכל למעט אם
הסיר את סימון ה V -מהתיבה ) (check boxהייעודית המופיעה באתר.
כמו כן ,בעצם מילוי הפרטים ה "ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו
יאספו וישמרו במאגר המידע שי והל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגרי המידע
שי והלו ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או ע"י צד ג' עמו תתקשר הקבוצה לשם כך.
כמו כן ,המשתמש מסכים לכך ,שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של הקבוצה
כאמור ,ישמש בין היתר ,ל יהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש ,לצרכים תפעוליים,
שיווקיים וסטטיסטיים ,טיוב והעשרת תו ים ,לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים
ופרסומיים המתואמים אישית לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש
באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו ,והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט
במדי יות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה}קישור למדי יות{.
המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו לא יסיר את הסימון כאמור לא תהיה לו ו/או למי
מטעמו כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כ גד החברה ו/או הקבוצה ו/או כל יתר החברות
בקבוצת החברות ו/או צד ג' כאמור ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,
ב וגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו ,באיזה מהאופ ים המפורטים דלעיל.
ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או לה הלת האתר
ו/או למי מטעמם של כל אלו ,בכל דרך אחרת ,של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי
מדויקים ,של המשתמש ו/או של כל צד ג' ,מכל סיבה שהיא ,בין אם בשוגג ובין אם
במתכוון ,ה ה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של ת אי תק ון זה.
המזמין יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה ו/או ישפה ,לפי הע יין ,את החברה
ו/או הקבוצה ו/או את מ הליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או ה הלת האתר ו/או
מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ,מיד עם הדרישה הראשו ה לעשות כן ,בגין כל זק )לרבות,
אך לא רק ,זקים ישירים ,עקיפים ,סיבתיים ,תוצאתיים ופגיעה במו יטין( ,הפסד ,אובדן,
הוצאות ,תביעות ודרישות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טע ה
ו/או דרישה ו/או תביעה ) לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה( ,ה ובעת
ממסירה מכוו ת ע"י המשתמש ,של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים ,שלו
ו/או של כל צד ג' ,באתר ,אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ואו באתר ו/או כל מי
מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא.
המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור לעיל ,בכל עת ,על ידי משלוח הודעת
סירוב לחברה ו/או לקבוצה ו/או לצד ג' כאמור ,בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי
ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר כאמור לעיל.
 .8אספקת המוצרים

 8.1החברה תספק את המוצר ה רכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמ ה תוך המועד
ה קוב בדף ההזמ ה של המוצר ,ובהתאם לת אי האספקה ה קובים בדף ההזמ ה ,אלא אם
צוין מפורשות אחרת -וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי או
 paypalבלבד ,כאמור.
זמ י אספקת המוצרים כפי שאלה מצוי ים בדף ההזמ ה כוללים רק ימי עסקים ,קרי יום
א'-ה' ,לא כולל ימי שישי ושבת ,ערבי חג וימי חג.
 8.2ההזמ ה תסופק באמצעות משלוח לבית הלקוח ו/או לכתובת אחרת שתצוין על ידו
בהזמ ה ,בתוך  10ימי עסקים ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרו י של המזמין
כי העסקה בוצעה ,כמפורט בסעיף  ,6.3וזאת באמצעות חברת שליחויות ו/או שליח )להלן:
"חברת השליחויות" ו/או "גוף השילוח"(.
בעמוד ההזמ ה ,יהיה על המזמין להזין את הכתובת למשלוח ההזמ ה .עלות המשלוח
תיקבע בהתאם לאזור השילוח ,ובהתאם למחירון העדכ י של חברת השליחויות.
למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשת ות מעת לעת ,בין היתר ,בהתאם
למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח ,ולמשתמש לא תהיה כל טע ה ו/או דרישה
כלפיי החברה ,בקשר לשי וי כאמור והחברה לא תידרש להודיע מראש על שי וי כאמור.
עלות המשלוח הסופית של כל הזמ ה תופיע בתום תהליך ההזמ ה ,לאחר הז ת הכתובת
למשלוח ,ותצטרף לסכום העסקה.
תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות ,יהיה באחריות המזמין בלבד ,ולחברה
לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך .ככל שחברת השליחויות לא תצליח ,לתאם עם
המזמין מועד לאספקת המשלוח ,מכל סיבה שהיא ,בתוך  4ימים מהמועד בו הועבר אליה
המשלוח לשם מסירתו למזמין ,יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על
ידה ,מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המזמין על כך ,ובמקרה כאמור ,המזמין יחויב בגין
עלות השליחות.
המזמין מתחייב שלא תהיה לו כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כ גד החברה ו/או
הקבוצה ו/או מי מטעמה ,הן בכל הקשור בתיאום המשלוח ה "ל עם חברת השליחויות,
והן בכל הקשור באספקת ההזמ ה בפועל על ידי חברת השליחויות ,לרבות בכל מקרה בו
יחול עיכוב באספקת ההזמ ה למזמין ע"י חברת השליחויות ,לאחר העברתה ע"י החברה
ו/או הקבוצה לחברת השליחויות )הן מסיבה ה עוצה במזמין ,הן מסיבה ה עוצה בשליח
ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת( ולרבות בשל ביטולה של העסקה והחזרתו
של המשלוח לחברה ו/או לקבוצה ,ב סיבות בהן חברת השליחויות לא תצליח מכל סיבה
שהיא ,לספק למזמין את המשלוח.
המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמ ות בתיאום משלוח ההזמ ה ה ה
ת אי לאספקתה.
החברה ו/או הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שי ויים בעלויות ו/או בגוף השילוח
ו/או בדרכי השילוח ,מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
 8.3דמי המשלוח אי ם כלולים במחיר המוצר .ככל שיחולו דמי משלוח ,הרי שהמזמין יחויב
בתוספת דמי המשלוח במעמד החיוב בגין המוצר ,בסיום ההזמ ה.
מובהר כי דמי המשלוח ,בהם יחויב המזמין ,כאמור לעיל ,ככל שיחויב ,לא יוחזרו לו ,גם
במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא ,למעט אם
במועד ביטול העסקה ,טרם בוצעה השליחות ,ולמעט אם העסקה בוטלה ,או שהמוצר
הוחלף מחמת אי התאמה ,כהגדרתה בסעיף  5.1לעיל ,ו/או פגם במוצר.
למען הסר ספק יובהר כי המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל
את המוצר ,וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי חברת השליחויות או שלח לביתו ,במעמד
ביטול העסקה.

 8.4החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו
אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר ש גרמו כתוצאה
מאירועים שאי ם בשליטתם ,או אירועי ה חשבים ככוח עליון ,לרבות ,מלחמה ,פעולות
איבה ,מצב חרום ,זקי טבע ,שביתה ב מלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות
הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת
השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל
גורם אחר ה חשב לכוח עליון.
כמו כן לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי
מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר ש גרמו כתוצאה
ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.
 8.5באזורים המוגבלים לגישה מבחי ת החברה ו/או הקבוצה ,ו/או חברת השליחויות ,תהא
החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו ,בכפוף לתיאום עם
המזמין ,וקבלת הסכמתו לכך .בכל מקרה לא יעלה המזמין טע ות כ גד החברה ו/או
הקבוצה ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.
כמו כן ,ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל ,תהא החברה רשאית
לספק למזמין את המוצר בהתאם ל והג חלוקת הדואר ביישוב בו הי ו מתגורר )למרכז
חלוקה פ ימי של היישוב ממ ו יידרש המזמין לאסוף את המוצר ,או בכל דרך אחרת
המקובלת ו הוגה ביישוב בו מתגורר המזמין( ,והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית
מגוריו של המזמין.
 8.6התק ון של רשות הדואר לישראל )ככל שהחברה תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל(
או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמי ים באתר ,יחול על כל אספקה
של מוצר באמצעות האתר ,ויחייב את המזמין.
 .9ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה
 9.1המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הג ת הצרכן ,התשמ"א – 1981
)להלן" :חוק הג ת הצרכן"( ובהתאם לתק ות הג ת הצרכן )ביטול עסקה( ,התשע"א2010-
)להלן" :תק ות הג ת הצרכן"( ,ככל שהן חלות ו/או יחולו על עסקת מכר מרחוק.
 9.2ביטול עסקה על ידי המזמין ייעשה תוך  14ימים מיום קבלת המוצר -וזאת בת אי מפורש
כי המוצר תקין ולא עשה בו כל שימוש ,ושלא הוסרו ממ ו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווי
מחיר.
החברה היא שתכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המוצר שהוחזר עומד בת אים ה "ל.
במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות  paypalיראו במזמין כמי שביצע את הביטול
במועדים ה דרשים דלעיל ,רק במידה וישלים את הפעולות המפורטות בסעיף  9.5להלן
בתוך המועדים ה "ל.
 9.3בוטלה העסקה על ידי המזמין ,בתוך  14ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי
העסקה לפי המאוחר כאמור ,תוחזר למזמין התמורה ששילם בגין המוצר בתוך  14ימים
ממועד מתן הודעת הביטול ,וזאת בכפוף להשבת המוצר לחברה ,כאמור בסעיף  9.4להלן.
השבת התמורה ,בגין מוצר ש רכש באמצעות  paypalתיעשה בהתאם לאמור בסעיף 9.5
להלן.
 9.4השבת מוצר אשר רכש באמצעות כרטיס אשראי ,תעשה על ידי המזמין ,על חשבו ו,
ובאחריותו הבלעדית ,לאחת מח ויות הרשת של החברה ,למעט ס יפי עודפים ולמעט
לח ויות הרשת באילת.
זיכוי המזמין ,במקרה של החזרת המוצר כאמור ,ייעשה במעמד החזרת המוצר לס יף ,או
במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובכפוף לדין )כלומר ,לא יאוחר
מ 14-ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור( ,וזאת בכפוף להצגת חשבו ית עסקה,
ובכפוף לת אים המפורטים בסעיף  9.2לעיל.

למען הסר ספק יובהר ,כי בכל מקרה ,לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח בגין ההזמ ה,
ב סיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.
 9.5השבת מוצר ש רכש באמצעות  ,paypalתעשה על ידי המזמין באופן עצמאי ,על חשבו ו,
ובאחריותו הבלעדית ,למחסן החברה ברח' העמל  ,24בראש העין בלבד ,ולא לאיזה מס יפי
הרשת .ביטול עסקת  PAYPALכאמור לעיל ,תעשה בכפוף להצגת אישור ההזמ ה )המתקבל
בדואר האלקטרו י של הרוכש באתר באמצעות  (PAYPALוכן חשבו ית עסקה ,אשר יוצגו
במעמד ההחזרה למחסן כאמור.
מובהר כי עם קבלת המוצר על ידי החברה במחסן החברה כאמור לעיל ,או במועד מאוחר
יותר לפי שיקול דעת החברה ,ובכפוף לדין )כלומר ,לא יאוחר מ 14-ימים ממועד מתן הודעת
הביטול כאמור( ,ולאחר ש מצא כי המוצר שהוחזר )קרי ,תכולת החבילה ש שלחה ו/או
מסרה על ידי המזמין למחסן החברה( תואם לחשבו ית העסקה ,ובכפוף למצב המוצר
בהתאם לת אים המפורטים בסעיף  9.2לעיל ,תעביר החברה ל paypal -אישור לזיכוי
חשבון המזמין .למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי  paypalוכי החברה
לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי .paypal
 9.6מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה )על תתי סעיפיו( חלות אך ורק במקרה של ביטול
עסקאות שבוצעו באמצעות האתר ,באופן המפורט לעיל ,ואי ן חלות על עסקאות שבוצעו
באחת מח ויות הרשת ,לגביהם יחולו הוראות המדי יות החלפות והחזרות המפורסמת
בח ויות הרשת.
 9.7בכל מקרה של ביטול עסקה ,כאמור בתק ון זה ,יוחזר למזמין כספו ,על ידי זיכוי כרטיס
האשראי /זיכוי חשבון הפייפל ,בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ול סיבות הביטול,
ככל שהדבר אפשרי ,בכפוף לזכויותיה של החברה ,ולדין.
9.8

מוצר ש רכש בת אי מכירה מיוחדים ,או במבצע מיוחד ,יוחזר ע"פ אותם ת אים .לדוגמא,
כאשר הה חה מות ית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו  1ועוד  1ב 50%-ה חה ,או  3ב-
 100ש"ח  -החזר מלא יהיה מות ה בהחזרת כל המוצרים גם יחד .אם יוחזרו רק חלק
מהמוצרים כאמור ,אז בעת החזרתם ,הזיכוי יהיה ב יכוי השווי המלא ,לפ י ה חה ,של
המוצר/ים ש ותר/ו בידי הלקוח ,מתוך כלל המוצרים ש רכשו יחד בת אי מכירה מיוחדים
כאמור ובהתחשב בשווי המלא .לכן ,ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח ,או שיגיע לו זיכוי
מוך משווי המוצר ,אילו רכש שלא בת אי המבצע.

 .10החלפת מוצרים
 10.1החלפת מוצרים תעשה על ידי המזמין בתוך  14ימים ממועד קבלת המוצר כ גד הצגת
חשבו ית עסקה וזאת בת אי מפורש כי המוצר תקין ולא עשה בו כל שימוש ,וכי לא
הוסרו ממ ו תגיות ו/או מדבקות ו/או תווית המחיר.
 10.2החלפת המוצר תעשה בכל ח ויות הרשת ,למעט ס יפי עודפים )) (outletככל שיש ם(,
ולמעט ח ויות הרשת באילת -ולא באמצעות האתר עצמו.
החלפת המוצר תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי ציגי החברה
בס יף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה ,ובכפוף להצגת חשבו ית עסקה.

 10.3כ גד החזרת המוצרים ,על פי סעיף  10.1לעיל ,תי תן אפשרות החלפה במוצר אחר ,שווה
ערך ,אם קיים במלאי ,או שיי תן שובר זיכוי ,בגובה הסכום ששולם באתר ,ל יצול באחת
מח ויות הרשת ,בתוקף של ש תיים מיום מסירתו.
החברה אי ה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמו ותיהם מופיעות באתר,
בח ויות הרשת שלה .כמו כן ,החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי
מטעמם אי ם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בח ויות הרשת
של החברה ,ובס יף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה בפרט ,ועל המשתמש לקחת זאת
בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו ש רכש על ידו באתר.
 10.4קבלת שובר זיכוי בגין מוצר ש רכש ביחד עם מוצרים וספים ,בת אי מכירה
מיוחדים ,או במבצע מיוחד ,שלעיל ,תיעשה בכפוף למגבלות סעיף  9.8שלעיל.
 10.5המזמין מוותר בזאת מראש על כל טע ה ו/או דרישה ה וגעות לאופן החלפת המוצרים
כאמור בסעיף זה ,לרבות טע ות בדבר זקים שייגרמו לו ,ככל שייגרמו ,עקב הצורך
להגיע פיזית לאחד מס יפי החברה ו/או בדבר זקים שייגרמו לו ,ככל שייגרמו ,עקב
פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בס יף בו בחר המזמין לבצע את
ההחלפה ו/או בדבר זקים שייגרמו לו ,ככל שייגרמו ,עקב מחסור בדגמים בס יף בו בחר
המזמין לבצע את ההחלפה.
 10.6למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים
ש רכשו באתר בלבד ,ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר רכשו
בס יפי החברה ,לגביהם יחולו הוראות המדי יות המפורסמת בס יפים.
 .11ביטול עסקה על ידי החברה
 11.1החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים
לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר ,באופן זמ י ,או לצמיתות ,לפ י אספקת
המוצר לבית המזמין ,וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
 11.1.1במידה וגורמים ו/או אירועים שאי ם בשליטת החברה ו/או הקבוצה ,ו/או ה הלת
האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ,לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או
זקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפו ים ו/או תקלות במערכות
תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את יהול האתר באופן
כלשהו ו/או ימ עו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת ה הלת האתר
ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו
מהתחייבויותיהם במועד ,או בכלל.
 11.1.2במידה ויחולו שי ויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין
המועד שבו הוצע המוצר לראשו ה למכירה באתר ,לבין מועד האספקה המתוכ ן
של המוצר לבית המזמין ,שצוין בדף ההזמ ה ,או בהודעה ש מסרה למזמין.
 11.1.3במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמ ה באתר ו/או בכל שלב אחר של
השימוש באתר ,מסרו ע"י המשתמש במתכוון ,פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או
בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא ,ב וגע אליו ו/או ב וגע לכל צד ג'.
 11.1.4במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמ ה באתר ו/או בכל שלב אחר של
השימוש באתר ,בוצעו מעשה או מחדל ,הפוגעים ו/או עלולים לפגוע ,לטעמה של
החברה ו/או הקבוצה ,בחברה ו/או בקבוצה ו/או במ הליה ו/או בעובדיה ו/או
בה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים
שלישיים כלשהם ,לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או הקבוצה ו/או של
ה הלת האתר ולרבות בקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף  7.2שלעיל.
 11.1.5במידה והופרו בכל צורה שהיא ,ת אי תק ון זה ו/או ת איו של אחד מהמסמכים
המחייבים הקיימים באתר ו/או ת איו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

 11.1.6במידה ולמשתמש יש ו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה ו/או למי מקבוצת החברות
כהגדרתה בסעיף  7.2שלעיל ,וחוב זה לא פרע ,על אף שחלף המועד לפירעו ו.
 11.1.7במידה ולאחר ש שלחה למזמין הודעה על השלמת העסקה ,התגלה כי המוצר
שהוזמן אזל מהמלאי .במקרה כזה ,יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר
ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה.
מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי ,לפ י מתן אישור לעסקה ,וחיוב
כרטיס האשראי או חשבון ה paypal-של המזמין ,לא תחשב העסקה כעסקה
שהושלמה -וזאת בהתאם להוראות סעיף  6.2שלעיל ,ועל כן לא יהיה במתן
הודעה על כך משום ביטול עסקה.
 11.1.8במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצר המפורסמים באתר  -בין אם טעות במחיר
המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.
 11.1.9במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מ סה ו/או יסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא
כדין באתר ,לרבות פריצה למאגר ה תו ים באתר ,שימוש בפרטי כרטיס אשראי
שלא כדין וכיוצ"ב.
 11.2בוטלה עסקה ,כאמור בסעיף זה ,לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או
מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל זק ישיר ו/או עקיף ,ש גרם למזמין
או לצד שלישי לרבות זק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר.
 11.3בכל ביטול כאמור בסעיף זה ,יחולו הוראות סעיף  9.4ו 9.7 -לעיל ,לע יין החזרת כספי
המזמין.
 .12כרטיסי מת ה
 12.1על רכישת כרטיסי המת ה באמצעות האתר כהגדרתם בסעיף  5.1לעיל ,יחולו כל הוראות
תק ון זה ,וב וסף ,גם כל ההוראות הבאות:
 12.1.1ערכו של כל כרטיס מת ה ,יהא בהתאם למחיר בו רכש באמצעות האתר .היי ו-
באמצעות כרטיס מת ה ש רכש ב 100-ש"ח לדוגמא ,יתן יהא לרכוש מוצרים
בס יפי החברה עד לסכום של  100שקלים.
 12.1.2החברה לא תכבד כרטיס פגום ,או כרטיס מת ה ,שהתעורר חשד כי זויף.
 12.1.3כרטיס המת ה יהיה בתוקף עד למועד ה קוב בו ,ולא יכובד בחלוף מועד זה.
 12.1.4יתן לעשות שימוש בכרטיס המת ה בכמה רכישות פרדות ,בס יפי הרשת של
החברה בלבד ,בת אי ששווין הכולל אי ו עולה על ערך הכרטיס .בכל מקרה לא
יתן יהיה לקבל עודף בגין שימוש רק בחלק מערכו ה קוב של כרטיס המת ה.
 12.1.5הוחזר מוצר כלשהו אשר רכש באמצעות כרטיס המת ה ,יחולו לגביי החזרה זו
הוראות מדי יות החלפת והחזרת המוצרים ,המפורסמת בס יפים .למען הסר ספק
יובהר כי על פי הדין ועל פי המדי יות בס יפים כאמור ,לא יתן לבטל עסקה
ששולמה על ידי הלקוח באמצעות כרטיס מת ה ,ולקבל החזר כספי בגי ה.
 12.1.6לא יתן להמיר כרטיס מת ה לכסף מזומן ,או לכל דבר אחר )למעט במקרה של
ביטול עסקת הרכישה של הכרטיס ,אשר לגביה יחולו הוראות סעיף  10לעיל(.
 12.1.7החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל
אחריות בגין אובדן כרטיס מת ה ו/או ג יבת כרטיס מת ה ו/או השחתתו.

 12.1.8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.1לע יין זכותה של החברה לש ות את סוג
המוצרים שיוצעו למכירה באתר ,וכמותם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הרי שמובהר
כי החברה תהא רשאית בכל עת להפסיק את ממכר כרטיסי המת ה באתר.
 12.1.9מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  19.1לע יין יכולתה של החברה לש ות את
ת אי התק ון מעת לעת ,מובהר כי החברה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר
ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לקבוע ת אים חדשים גם לגבי כרטיסי מת ה,
ש רכשו לאחר פרסום הת אים החדשים.
 12.1.10בגב כל כרטיס מת ה יופיעו ההגבלות החלות על אותו כרטיס מת ה ,ובכל מקרה
של סתירה בין הוראות התק ון לבין הוראות אלה ,תגבר ה ההוראות המופיעות
על גב כרטיס המת ה.
 .13הגבלת אחריות
 13.1החברה עושה כל שביכולתה על מ ת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה
באתר .עם זאת ,האתר אי ו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר
מעת לעת.
ידוע למשתמש ,כי האתר ,לרבות כל תוכן ו/או שירות בו ,ית ים על-ידי החברה במצבם
כפי שהם ובכפוף לזמי ותם ) As Isו .(As Available -החברה לא תישא בכל אחריות,
מפורשת או משתמעת ,בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו ,וכן בקשר עם
התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזה ,כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא
עושה באתר ,לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו ,וכי ידוע לו שהחברה אי ה אחראית ,בין
במישרין בין בעקיפין ,לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
כך ,הקבוצה ו/או החברה ,ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו
אחראים ולא יישאו בכל זק ישיר ,עקיף ,תוצאתי או מיוחד ,שיגרם למשתמש ו/או
למזמין ו/או לצד שלישי ,כתוצאה משימוש באתר ,ב יגוד להוראות תק ון זה ו/או ב יגוד
לדין ו/או ב יגוד להוראות תק ון .paypal
 13.2החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יחויבו
בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או
כל פרט אחר ה וגע למוצר ,ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח ,לאחר שהציג בפ יהם את
כל טעות כאמור ,לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.
 13.3תמו ות המוצרים באתר ועדו להמחשה בלבד ,והן אי ן מחייבות את החברה ו/או
הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.
יובהר כי ייתכ ו הבדלים בין תמו ות המוצרים ,כפי שהן מוצגות באתר ,לבין המוצרים
שיסופקו בפועל למזמי ים ,לרבות הבדלים בגוו ים והמזמין יהא מ וע מלהעלות טע ה
ו/או דרישה כלשהי ב וגע לכך.
 13.4ה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיי ה
אחראיות לכל זק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם
להוראות היצרן ,כאמור לעיל.
 13.5ה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיי ה
אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי
המזמין ,במקרה של ביטול עסקה ,כתוצאה מאירועים שאי ם בשליטתן ,לרבות זקי טבע
ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפו ים ו/או תקלות במערכת

המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או תקלות במערכת ה paypal-וכל
גורם אחר של כוח עליון.
 13.6יובהר כי בכל מקרה לא תישא ה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי
האתר ו/או מי מטעמם באחריות כלשהי העולה על כפל שווי המוצר ה רכש.
כמו כן ,לא יישאו ה הלת החברה ו/או הקבוצה /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל
זק עקיף ו/או זק תוצאתי שייגרם למזמין ,מכל סיבה שהיא.
 13.6.1באתר עשויים להיות מוצגים ,תוכן ,פרסומים ,פרסומות ,כתבות ,מידע ,שירותים,
מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם ,בין באמצעות
הפ יית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו
באתר )להלן "תוכן של צד שלישי"( .מבלי לגרוע מהאמור ,השימוש של המשתמש
בתוכן של צד שלישי הי ו בכפוף לתק ון ו/או ת אי השימוש ו/או מדי יות הפרטיות
של אותם צדדים שלישיים ,ככל שאלה קיימים .מובהר ,כי כל חוות דעת ,הבעת
עמדה ,עצה ,הצהרה ,הצעה ,אי פורמציה ,שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד
שלישי ,הי ם של אותו צד שלישי והחברה אי ה מעורבת ביצירתם ,עריכתם ו/או
הפעלתם.
 13.6.2כלל המידע המוצג באתר הי ו כללי ולא ועד ליתן ייעוץ מקצועי .אין במידע
המוצג כדי ליצור הצעה למכירה ,יסיון לשכ וע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים
המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.
החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר
ו/או השירות אותו הוא מעו יין לרכוש ,ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מ וע
מלהעלות כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בע יין.
 13.6.3וסף על האמור ,באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אי טר ט אחרים
)'לי קים'( ,אשר אי ם מופעלים על-ידי החברה .הקישורים ועדו אך ורק ל וחותם
ולידיעתם של המשתמשים .קישורים אלה אי ם בשליטתה של החברה והיא אי ה
מפקחת על תוכן האתרים המקושרים .ככל שהאתר מכיל קישורים אלה ,אין בכך
כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכ ים המופיעים באתרים
המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמי ותם ,עדכ יותם ,תקי ותם או חוקיותם ו/או
למדי יות הפרטיות ות אי השימוש ה קטים על ידי בעליהם .החברה אי ה
אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או
מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את ת אי השימוש ומדי יות הפרטיות
של אתרים אלו ,ככל שקיימים ,ו/או לפ ות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה
של טע ה או בקשה בע יין .עוד מובהר ,כי החברה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה
המלא והבלעדי ,להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים וספים וכי
החברה אי ה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האי טר ט האמורים יהיו פעילים
ויובילו לאתר אי טר ט פעיל.
 .14שיפוי
 14.1כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תק ון זה ,ו/או
יפר איזו מהוראות הדין ,מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או
ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או זק
מכל מין וסוג כלשהו ,אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או לה הלת החברה ו/או
הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ,כתוצאה מכך ,וזאת מיד עם קבלת דרישה
בכתב מהחברה ו/או מהקבוצה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או
הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.
 .15ק יין רוח י

15.1

כל זכויות הק יין והק יין הרוח י של החברה ו/או הקבוצה באתר ,ובכל המופיע בו בין
אם רשמו ובין אן לאו ,לרבות ,אך לא רק ,זכויות היוצרים ,סימ י המסחר ,מדגמים,
דגמים ,השיטות והסודות המסחריים ,תמו ות ,שמות מוצרים ודגמים וכן וסח תק ון
זה ו וסח מדי יות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם ,לרבות של מי
מהקבוצה ,הי ם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה .זכויות אלה כוללות בין
היתר ,זכויות לגבי כל ה תו ים באתר ,לרבות רשימת המוצרים ,תיאור ועיצוב המוצרים
שבאתר ,דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו ,עיצוב האתר ,שרטוטים ,עיצובים,
איורים ,קטעי מוסיקה ,צילומים ,תמו ות ,מידע על מוצרים ,תוויות ,עלו ים )לרבות
צורתם ותכ ם( ,סימ י מסחר ,מפות ,קטעי אודיו ,קטעי וידאו ,טקסט ,גרפיקה ,שם
המתחם )" ,("Domainהפט טים ,קוד המקור ,סימ י המסחר ,שמות המסחר,
המדגמים ,זכויות יוצרים ,סודות מסחריים ,השיטות ,אופן הצגתו ועיצובו של האתר
וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו ,ולאף אדם לא תהא כל זכות ,לרבות זכות
שימוש ,דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי
האתר ו/או כל מי מטעמם ב וגע לזכויות אלה.
אין להעתיק ,להציג ,לשכפל ,לשחזר ,לש ות ,לעבד ,לבצע ה דסה לאחור ,להפיץ ,לשדר,
לפרסם ,למכור ,לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר ,כולו או חלקו ו/או לעשות
כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או
ב תו ים כלשהם מהאתר ,לרבות בסימ י מסחר ,תמו ות ,טקסטים ,עיצוב המוצרים,
תמו ות המוצרים ,ב וסח תק ון זה ו/או ב וסח מדי יות הפרטיות המפורסמים באתר
)ו/או בכל חלק מהם( ,לכל מטרה שהיא ,בלא קבלת רשותה והסכמתה המפורשת של
החברה מראש ובכתב.
העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שי וי ו/או עיבוד ו/או ביצוע ה דסה
לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן
האתר )חלקו או כולו( ,ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר
ו/או כל שימוש אחר ,בכל צורה או דרך ,בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או
באייקו ים ו/או בתמו ות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים )ו/או באיזה חלק מכל אלו( ,וכן
כל שימוש במידע ו/או בתצוגה ו/או ב תו ים מכל מין וסוג ,המופיעים באתר ,לרבות
בגרפיקה ובעיצוב ,ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר ,אסור בתכלית בלא קבלת
רשותה והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב.
השם "הודיס" וכן שמו של האתר ,וסימ י המסחר המופיעים בו -בין אם רשומים ובין
אם לא ,הם כולם רכושה של החברה ו/או של הקבוצה בלבד ,ואין לעשות בהם שימוש
בלא קבלת הסכמתם המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.
אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכ ות
מסוג  Crawlers, Robotsוכדומה ,לשם חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי
של תוכן האתר .אין להציג תכ ים מהאתר בכל דרך שהיא ,באמצעות כל תוכ ה ו/או
מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר ,לרבות בתוך מסגרת ) (iframeגלויה או
סמויה ,המש ים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכ ים
המופיעים בו )לרבות תכ ים שיווקיים ו/או מסחריים( ,דבר כלשהו ,בלא קבלת
הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 .16אבטחת מידע
 16.1ה הלת האתר והחברה ו/או הקבוצה וקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה
והג ה על ה תו ים בו -בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת תו ים.
יובהר כי למרות מאמציהן של ה הלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את ה תו ים
המצויים באתר ,ייתכ ו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר ,וחשיפת
ה תו ים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם ,וה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או
מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל זק ,עקיף או ישיר ,אשר
ייגרם למשתמש כלשהו ,ו/או מי מטעמו ,עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי ה הלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או
מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל זק שייגרם למשתמשים עקב
חשיפת פרטים כלשהם ,לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או ש מסרו על
ידם למוקד שירות הלקוחות )במקרים החריגים בהם לא יתן יהא להקליד תו ים אלה
לאתר(  -בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא .הקבוצה
והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם
ביצוע העסקאות ,כאמור בתק ון זה ,ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה
ו/או קבוצה ,כאמור בסעיף  7לעיל ו/או לשם כל ע יין אחר כמפורט במדי יות הפרטיות
של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת באתר זה .מובהר כי אין באמור על מ ת להגביל את
החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות
שימוש במידע לא מזהה ,שאי ו וגע למשתמש ספציפי כלשהו )למשל :מספר המשתמשים
באתר ,התפלגות המשתמשים באתר בין שים וגברים ,וכדומה( ,ושימוש זה יהיה מותר,
וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או ה הלת האתר ,על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא
כל מגבלה.
 .17שירות לקוחות
 17.1מע ה לשאלות המשתמשים ,הבהרות בע יין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכ י בהפעלת
האתר ,וכן מע ה לפ יות מזמי ים בע יין החזרת מוצרים ,יתן לקבל במרכז שירות
הלקוחות של החברה בטלפון 03-9032589 :בימים א'-ה' בין השעות .09:00-16:00
יובהר כי לא יתן יהא לפ ות למרכז שירות הלקוחות לשם מסירת פרטים ,לצורך ביצוע
עסקה ,כאמור בסעיף  6.1.2לעיל ,וכי עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.
 .18ברירת דין ומקום שיפוט:
 18.1על תק ון זה ,פרש ותו ,ועל כל הכרוך בו ,יחולו די י מדי ת ישראל ,וכל סכסוך או סוגיה
משפטית בקשר עם התק ון יובאו להכרעה בפ י הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-
אביב-יפו בלבד.
 .19כללי
 19.1החברה שומרת על זכותה לש ות תק ון זה מעת לעת .רק ההוראות והת אים שיפורסמו
בתק ון האתר ,בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש ,הן שיחולו על אותה פעולה ,ויחייבו
את המשתמש ואת החברה וו/או את ה הלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי
מטעמם.
 19.2ת אי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר ,לרבות טלפון סלולארי חכם,
מחשבים למי יהם וכיוצ"ב.
 19.3רק רישומי מחשב עיבוד ה תו ים של החברה ,ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר
האלקטרו י של המשתמשים ,יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות ,ולכל פרטיהן.

