תקנון האתר
תקנון ותנאי שימוש:
.1

כללי
 1.1האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי
נוחות בלבד.
 1.2הגלישה באתר ( http://www.TenTriko.co.ilלהלן" :האתר") כפופה לתנאים המפורטים
בתקנון זה .יש לקרוא תקנון זה בקפידה ,שכן ביצוע פעולה באתר מעידה על הסכמתך
לתנאים הכלולים בו.
 1.3האתר הוא אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות מקוונת (וירטואלית) ומציע למכירה חולצות
ומוצרי טקסטיל (הלן :המוצרים") עליהם ניתן להדפיס סמלי בית ספר (תלבושת אחידה),
הדפסות אישיות וכדומה (להלן" :החנות") .האתר מופעל על ידי ש.י.א שיווק ,עוסק מורשה
מספר  ,36233054אשר כתובתו רחוב שרת  47כפר יונה (להלן" :העסק").
 1.4הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות וביצוע רכישה באתר
ובחנות.
 1.5גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בחנות ,מהווה
הסכמתך לתנאי השימוש באתר ולתנאי התקנון והסכמה לנהוג על פי הוראות התקנון .כל
המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל
טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות
בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה .הוראות תקנון זה יחולו על כל
שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין העסק.
עקב כך ,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון .במידה ואתה אינך מסכים באופן מלא
לתנאים המפורטים בתקנון זה ,אתה מתבקש להפסיק מיד כל שימוש נוסף באתר ו/או
בחנות.
 1.6ההזמנות באתר יכולות להתבצע על יד בגירים בני  18ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני
ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל ,אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף
בישראל.
 1.7אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה כמפורט להלן.
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.2

הזמנה ורכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר
 2.1העסק עושה כמיטב יכולתו כדי להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר החנות יימצאו במלאי.
תמונות המוצרים המוצגים באתר החנות הן תמונות להמחשה בלבד וייתכן כי חלק
מהמוצרים המופיעים באתר אינם מצויים במלאי נכון למועד הרכישה .במקרה כזה ,תשלח
אליך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או באמצעות מספר הטלפון
שסיפקת בתהליך הזמנת המוצר .האתר שומר לעצמו את הזכות להציע לך רכישת מוצר
דומה במידה וישנו כזה .אם קיבלת את הצעתנו זו ,פרטי הזמנתך יעודכנו מחדש .במידה ולא
תסכים לקבל את הצעתנו למוצר חילופי ,נבטל את הזמנתך למוצר זה .בוטלה מכירה כאמור,
העסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לך או לצד שלישי כלשהו,
לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 2.2המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר מפורסמים באתר ברשימות המיועדות לכך.
רשימות אלו מתעדכנות מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתו של העסק.
 2.3כחלק משירותי החנות ניתן להזמין הדפסה של כיתובים ו/או ציורים בהזמנה מיוחדת על
גבי המוצר (להלן" :הזמנה מיוחדת") .הזמנה מיוחדת תיעשה טלפונית בלבד ,באמצעות
משלוח קובץ  PDFוקובץ גרפי של הכיתוב ו/או הציור המבוקשים ,לכתובת הדוא"ל של
העסק .הזמנה מיוחדת תהיה כפופה להצהרת בכתב של הלקוח לגבי בעלותו בזכויות הקניין
הרוחני בעיצוב ו/או בכיתוב נשוא ההזמנה המיוחדת והתחייבות בכתב לשיפוי כלפי העסק
היה וכנגד העסק יופעלו הליכים משפטיים כלשהם בעניין זה .מובהר כי העסק יהיה רשאי
שלא להסכים לביצוע הזמנה מיוחדת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.3

אופן ביצוע ההזמנה באתר
 3.1על מנת לבצע הזמנה ורכישת מוצרים באמצעות האתר עליך למלא את טופס ההזמנה באתר
על גביו תתבקש לציין ולפרט ,בין היתר ,את הפריטים שברצונך לרכוש ,כמויות ,צבעים,
סמלים והדפסה (להלן" :ההזמנה") .הנך מתבקש למלא את פרטי ההזמנה באתר באופן מלא
ומדויק .ההזמנה צריכה להכיל את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובו .מסירת
פרטים אישיים כוזבים אסורה על פי חוק ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק
העונשין ,התשל"ז –  1977ו/או כל דין אחר .נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים
משפטיים אזרחיים ופליליים.
 3.2אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה
כתוצאה משיבוש טכני כלשהו ,יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי העסק .במקרה כזה,
לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי מהעסק בשל כך.
 3.3לאחר ביצוע ההזמנה באתר ,תקבל הודעת קליטה ממערכת ההזמנות של האתר (להלן:
"אישור קליטת ההזמנה") .אישור קליטת ההזמנה מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו
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במערכת .אין באישור קליטת ההזמנה כל התחייבות על קיומו של המוצר ו/או השרות
המוזמנים במלאי החנות .אישור קליטת ההזמנה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים
שהוזמנו.
 3.4מסיבות שונות עלולות להיגרם תקלות ושיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי האתר.
אם תתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה שביצע הלקוח או הודעה בדבר תקלה
שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ,אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדוא"ל
 Service@Tentriko.co.ilכדי לוודא קליטת ההזמנה באתר.
.4

אמצעי תשלום
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

אמצעי התשלום הינו בכרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי
אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל .כחלק מתהליך מילוי טופס ההזמנה
תתבקש להזין את מספר כרטיס האשראי שלך ואת מועד פקיעת תוקפו .הנך מתבקש למלא
את פרטי כרטיס האשראי באתר באופן מלא ומדויק .אי הקפדה על מילוי פרטי כרטיס
האשראי כנדרש באתר ו/או מילוי הפרטים בחסר ו/או אי קליטת פרטי אמצעי התשלום
כתוצאה משיבוש כלשהו ,יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי העסק .במקרה כזה ,לא
תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי מהעסק בשל כך.
עיבוד ההזמנה והמשך הטיפול בה כפופים לאישור חברת כרטיסי האשראי בה נעשה שימוש
על ידך לשם ביצוע ההזמנה בחנות .ההזמנה תושלם רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי
האשראי על ביצוע החיוב ,בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין העסק.
חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד משלוח ההזמנה ,כהגדרתו להלן.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה לכתובת הדואר
האלקטרוני שסיפקת בהזמנה ותידרש ליצור קשר טלפוני עם העסק לשם השלמת הרכישה.
במקרה כזה ,יחושב מועד המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי
האשראי .לא פעלת להסדרת האישור בתוך  3ימים ממועד משלוח הודעה אליך בדבר סירוב
חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ,יהיה העסק רשאי לבטל את ההזמנה בלא כל
הודעה נוספת.
חלף אספקת אמצעי תשלום במסגרת ביצוע הליך ההזמנה ,אתה רשאי לבקש כי הליך
ההזמנה יושלם באמצעות עסקת אשראי טלפונית .במקרה כזה ,עליך להשלים את טופס
ההזמנה המקוון בחנות בהתאם ,ולהמתין ליצירת קשר עם נציג משירות לקוחות.
במקרה כזה ,היה ולא היה מענה להסדרת התשלום באמצעות הטלפון בתוך  7ימים ממועד
קבלת אישור ההזמנה ,יהיה העסק רשאי לבטל את ההזמנה בלא כל הודעה נוספת.

 4.4העסק רשאי לעדכן את אמצעי ו/או תנאי התשלום באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.
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.5

המחירים באתר
 5.1החיוב בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת ,לפי המחיר
שמופיע באתר בסמוך למוצרים שהוזמנו בהזמנה .למחירים הנקובים באתר יתווספו דמי
טיפול והוצאות משלוח על פי התעריפים הנקובים באתר .לתשומת לבך ,מאחר וישנן מספר
אפשרויות משלוח ,יתווסף מחיר המשלוח לחשבון הכללי לפי סוג המשלוח הנבחר.
5.2
5.3

5.4
5.5

.6

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר הרשום באתר נכון למועד השלמת ההזמנה על ידך.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין ,אלא אם כן צוין אחרת בצורה מפורשת .אם
יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בחנות בין
מועד פרסום המחיר בחנות לבין מועד האספקה המתוכנן על פי ההזמנה ,רשאי האתר לעדכן
את מחירי המוצרים ו/או את דמי הטיפול והמשלוח ולחייב את הלקוח בהפרש.
העסק רשאי לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו/או את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
העסק עושה כל שביכולתו לוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים
של העסק .יחד עם זאת ,אין ביכולתו של העסק ,להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא
יפורסמו מחירים שגויים באתר העסק ו/או בפרסומים שונים של העסק .היה ובמועד השלמת
ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי ,יודיע לך העסק על כך ויעדכן אותך
במחיר הנכון .לאחר קבלת אישורך בכתב למחיר הנכון ,תבוצע ההזמנה בשנית על פי המחיר
הנכון .היה ולא יתקבל ממך אישור בכתב למחיר הנכון ,בתוך  3ימי עסקים מיום הודעת
העסק על המחיר הנכון ,יהא העסק רשאי שלא לספק את הבגד ו/או המוצר שהוזמן במחיר
השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר לאי
הספקת המוצר ,כאמור.

אופן ומועד אספקה
 6.1העסק ידאג לאספקת מוצר נרכש בחנות לכתובת בישראל שמילאת בטופס ההזמנה באתר.
העסק יספק את ההזמנה בהתאם לתנאים המפורטים להלן .העסק מתחייב לספק רק מוצר
אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.
 6.2אספקת הזמנות לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תיעשה בתיאום טלפוני מראש
שלך מול העסק .במקרה כזה ,העסק יהיה רשאי לספק את ההזמנה ללקוח במקום סמוך
מקובל ,כאמור בכפוף לתאום מראש.
 6.3ההזמנה תסופק לך באחת משלוש הדרכים הבאות:
 6.3.1עד  10ימי עסקים (ימי א' עד ה' ,לא כולל ימי שישי ,שבת ,ערבי חג וימי חג) באמצעות
חברת צ"יטה משלוחים;
 6.3.2בדרך של איסוף עצמי ממחסני העסק בעיר כפר יונה ,בתיאום מראש בלבד.
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 6.4למעט בדרך של איסוף עצמי ,ההזמנה תסופק לכתובת ,בישראל בלבד ,שתימסר על ידך בעת
ביצוע ההזמנה.
 6.5עלות משלוח המוצרים לפי ההזמנה תהיה כפי המפורט באתר והתשלום עבור המשלוח
יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר ו/או השירות ,ולא יהיה ניתן
לביטול מכל סיבה שהיא.
 6.6העסק ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות בגין כל עיכוב באספקת המוצרים כתוצאה
מאירועים שאינם בשליטתם ,לרבות מזג אוויר ,מצב בטחוני ,פעולות איבה ו/או כוח עליון
(כגון רעידת אדמה) ,שביתה ,תקלה במערכת טלפונים ,תקלות חשמל ,תקלות דואר ,תקלות
תחבורה ,תקלות תקשורת וכדומה .במקרים אלו ,רשאי העסק ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להודיע לך על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה ,ולבטל את חיוב הלקוח.
 6.7מובהר כי זמני האספקה של המוצרים הנשלחים על ידי דואר ישראל ,דואר שליחים או חברת
שליחויות ,אינם ניתנים לבקרה ואינם נשלטים על ידי העסק ו/או מי מטעמו .אתה מצהיר,
באשרך את התקנון ,כי לא תהיה לך כל טענה נגד העסק ו/או מי מטעמו בגין שיבושים ו/או
איחורים באספקת המוצרים.
 6.8הספקת המוצרים לפי ההזמנה כפופה להימצאותם במלאי ,כפי המפורט לעיל .הספקת
המוצרים הנמצאים במלאי החנות תתבצע בהתאם למועדי האספקה המפורטים באתר
וחישוב מועדי האספקה יתבצע החל ממועד קבלת אישור התשלום מחברת האשראי כמפורט
לעיל.
 6.9המשלוח יגיע ללקוח בהתאם לכתובת שמסר בפרטי ההזמנה .היה וכתוצאה מאי דיוק ו/או
טעות בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בהזמנה באתר ,לא ימסרו ו/או יוחזרו לחברה
המוצרים שהוזמנו בהזמנה ,יחויב הלקוח בכל תשלום שהוא בו יאלץ העסק לשאת בגין
טיפול נוסף בהזמנה .במידה והמוצרים במשלוח מיועדים לחברה או לעסק ,יש לציין זאת
מראש בטופס ההזמנה ו/או בטלפון.
.7

ביטול הזמנה ,החזרים והחלפת מוצר:
 7.1העסק עושה כל שביכולתו על מנת לספק ללקוחותיו את המוצרים לשביעות רצונם .אתה
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א – ( 1981להלן" :חוק
הגנת הצרכן") ,ובכפוף להוראת סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן המתייחסת לרכישת פריטים
מסוימים לגביהם לא יוכל המזמין לבטל את העסקה.
 7.2במידה ואתה מעוניין לבטל את ההזמנה לפני שכרטיס האשראי שלך חויב ,תוכל לעשות זאת
באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בדוא"ל ללא חיוב Service@Tentriko.co.il
כלשהו.
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 7.3במידה ואתה מעוניין לבטל את הזמנתך לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב ולפני משלוח
המוצר ,תוכל לעשות זאת באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה דוא"ל.
 Service@Tentriko.co.ilבמקרה זה יוחזר לך כספך באמצעות חברת האשראי.
 7.4במידה ולא השלמת את הזמנתך באתר ,לרבות עקב אי הזנת שם ,כתובת ו/או אמצעי תשלום,
בתוך  14יום ממועד ביצוע ההזמנה ,יהא רשאי העסק לבטל את ההזמנה ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי.
 7.5ביטול עסקה ייעשה תוך  14ימים מקבלת המוצר ,או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.

7.6

 7.7בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ,בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע ,או
כל הפרה אחרת של החוזה ,כספו של הצרכן יושב לו תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול,
למעט דמי ביטול בשיעור  5%או  100ש"ח לפי הנמוך ביניהם ,המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 7.8בעת ביטול עסקה ,או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע ,או כל הפרה אחרת של החוזה,
לא ייגבו דמי ביטול ,כספו של הצרכן יושב לו תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול ,המוצר
יוחזר על חשבון החברה.
 7.9לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
7.10

החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

סייגים לזכות ביטול :לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים ,מוצרים שיוצרו במיוחד
עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה ,העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם
המקורית".

 7.11במידה ואתה מעוניין לבטל את הזמנתך לאחר שהמוצר נשלח אליך ,אתה רשאי לבטל את
ההזמנה ולהחזיר את המוצר שרכשת בחנות תוך  14יום מיום קבלתו ,כשהמוצר חדש ,ארוז
באריזתו המקורית ,לא נעשה בו שימוש ,אין בו פגם או קלקול מכל סוג שהוא ובצירוף
חשבונית .החזרת המוצר כאמור תתבצע על חשבונך (לא יינתן זיכוי בגין תשלום המשלוח)
ולמחסני העסק בכתובת הרשומה לעיל ובכפוף לתנאים הבאים:
 7.11.1היה וסיבת הביטול/ההחזרה נובעת מפגם במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים
שהוצגו באתר ביחס למוצר לבין המוצר שסופק לו (בכפוף לסעיף  2.1לעיל) ,יוחזר
לך הסכום המלא ששילמת בגין המוצר ולא ייגבו דמי ביטול כלשהם;
 7.11.2היה וסיבת הביטול/החזרת המוצר אינה עקב פגם ו/או אי התאמה כמפורט לעיל,
יוחזר לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור  5%או
 100ש"ח ,הנמוך מבניהם .עמלת ביטול נוספת בגובה של  2%מסכום העסקה תיגבה
בגין ביטול עסקת אשראי.
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 7.12הנך רשאי לבקש להחליף את המוצר שנרכש על ידך בחנות האתר במוצר אחר המפורסם
באתר ,בסכום זהה למחיר המוצר שהוחזר ,בתוך מקסימום  14ימים מיום מסירתו לידיך.
במקרה כזה ,עליך להחזיר ,על חשבונך ,למחסני העסק בכתובת הרשומה לעיל ,את המוצר,
כשהמוצר חדש ,ארוז באריזתו המקורית ,לא נעשה בו שימוש ,אין בו פגם או קלקול מכל
סוג שהוא ובצירוף חשבונית.
 7.13מובהר כי מוצר אשר יושחת ו/או יוחזר שלא במצב זהה למצב בו נמסר לך על ידי העסק ו/או
יוחזר לאחר חלוף  14הימים מיום מסירתו לידיך ,לא יתקבל על ידי העסק ,ולא יינתן זיכוי
ו/או החזר כספי כלשהו בגינו.
 7.14מובהר כי מוצר אשר הוזמן בהזמנה מיוחדת ו/או הודפס עליו סמל בית ספר ו/או הודפס
עליו כיתוב ו/או ציור נוספים ו/או כל הדפס אחר ,לא יתקבל להחזרה על ידי העסק למעט
אם החולצה נמסרה לידי הלקוח כשהיא פגומה.
 7.15העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקונים ,כולם או חלקם ו/או
להפסיק את פעילות האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא .במקרה כזה ,היה והושלמו הליך
ההזמנה והתשלום בגינה ,יוחזרו לך התשלומים ששילמת ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה
כלפי העסק ו/או מי מטעמו.
 7.16לקוח אשר רכש מוצרים מהאתר וטוען לפגם במוצרים לאחר שימוש ,רשאית חברת ש.י.א
שיווק להחזר כספי עבור המוצרים לאחר שהלקוח שלח את המוצרים הפגומים לבית העסק
עד  14ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה ,במידה והלקוח אינו מעוניין בהחזר כספי ובקבלת
מוצרים חדשים במקום המוצרים הפגומים ,הלקוח יישא בעלויות המשלוח לבית העסק,
חברת ש.י.א שיווק תגבה סכום עבור משלוח חזרה לבית מגוריו לפי שיקול דעתה אם אכן
המוצר פגום.
 7.17החלפת מוצרים יתבצע עד  10ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה ,כמוכן החלפת מוצרים יישא
הלקוח במשלוח אל חברת ש.י.א שיווק ,ויישא בעלויות משלוח בחזרה אל בית מגוריו.
 7.18חברת ש.י.א שיווק שומרת לעצמה על הזכות לזכות לקוח בסכום קנייה לרכישה באתר או
העברה בנקאית לחשבון הפרטי של הלקוח במקרה של החזרה או אי תאימות המוצר.
 7.19במקרה של בלאי מוצר או אי תקינות ,חברת ש.י.א שיווק שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
מהלקוח לשנע את ההזמנה למחסני החברה ,ולאחר בדיקת ואפיון המוצר ,תחליט חברת
ש.י.א שיווק עבור אופן הזיכוי ע"י העברה בנקאית לחשבון הפרטי של הלקוח או זיכוי
באמצעות קוד קופון לרכישה הבאה.

 .8הגבלת אחריות
 8.1האחריות הבלעדית למוצרים ,למידע ,לתכנים ולשירותים המוצגים באתר ,לרבות שמות
היצרנים ,טיב המוצרים ,תכונות המוצרים וכדומה ,חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או
המשווקים המורשים של המוצרים וזאת על פי דיני הגנת הצרכן בישראל .העסק ו/או מי
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מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמת המוצרים ,המידע ,התכנים או השירותים לצרכי
הלקוח ו/או למטרותיו .המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם
וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 8.2התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים ושינויים בין התמונה
באתר לבין המוצר במציאות .מובהר כי הצבעים המוצגים בתמונות המוצגות באתר הינם
להמחשה בלבד ועברו צילומי סטודיו ,עריכה גרפית ועיבודים שונים .ייתכנו הבדלים ושינויים
בין צבעי התמונה באתר לבין צבעי המוצר במציאות .מובהר כי מידות המוצרים המתוארות
בחנות האתר הינן מידות משוערות וכי תיתכנה חריגות של  1-2סנטימטר ושוני בין הדגמים
השונים .כמו כן ,יש לשים לב להוראות היצרן בכל הנוגע לטיפול במוצרים.
 8.3בכל מקרה ,חבות החנות ו/או העסק ו/או מי מטעמם ,תחת כל עילה משפטית שהיא ,בגין
המוצרים הנמכרים בחנות  ,לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר
שהוזמן על ידי הלקוח.
 8.4כל שימוש או גלישה באתר ,עבור מידע ,טיפים ,המלצות וכל חומר שיווקי הן בגדר המלצה
בלבד ,והן אינן חובה לשימוש במידע זה ,הן בדפי האתר או שיחות הטלפון או ע"י שירות
במייל או עובדי האתר ובדפי האתר .כל שימוש של הגולש במידע זה ,הינה על אחריות הגולש
בלבד .ואין הרוכש חייב לקבלן.
 8.5העסק ו/או החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי
מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת ,אשר באמצעות מופעל האתר ,יהיה נקי מווירוסים ו/או
מאלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי שלך או בציוד אחר
שלך כאשר אתה גולש ו/או משתמש באתר ו/או מבצע הזמנה בחנות .הנך מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין השימוש באתר ו/או בגין
תקלות ו/או כשלים אשר נגרמו לך בקשר עם השימוש באתר .החנות ו/או העסק לא יישאו
באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי לקוח כלשהו או צד שלישי
שאינו בשליטת העסק .העסק יהיה רשאי להפסיק ו/או למנוע גישת לקוחות ו/או גולשים
באתר לכל חלק שהוא באתר בכל שלב.

 .9פרטיות
 9.1על ידי שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הנך מסכים לכל שימוש אשר יעשה במידע
שתזין לאתר כמפורט להלן .במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו ,הסעד היחיד
והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
 9.2העסק מחויב להגן על המידע האישי שנמסר במסגרת הליך הרכישה בחנות .העסק יעשה
שימוש במידע הנמסר לו אך ורק לצרכים שעבורם נמסר לו המידע.
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 9.3למרות שעל פי דיני מדינת ישראל אין הלקוח מחויב למסור את פרטיו האישיים ,העסק לא
יוכל לטפל בהזמנת מוצרים בחנות האתר אם לא יקבל פרטים אלו.
 9.4הפרטים האישיים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההזמנה ,כמו גם פרטי רכישות עתידיות או
כל מידע אחר שיימסר על ידי הלקוח במסגרת ביצוע הזמנה בחנות ,אינם נשמרים בידי העסק
ולא יועברו לאף גורם אלא בכפוף לכל הוראת חוק ולכל צו שיפוטי.
 9.5העסק מקדיש משאבים ונוקט אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית
בפרטיות המשתמשים .פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות נשמרים באופן מוצפן ומאובטח
באופן סביר ועל פי הסטנדרטים המקובלים בתעשיית האינטרנט ,אולם לא ניתן לשלול
שיבושים או להבטיח באופן מוחלט את שמירת פרטיות הלקוח מפני שימוש בזדון וחדירות
מצד גורמים שאינם מורשים .העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר,
שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 9.6מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת בתקנון זה ,תקפה אך ורק לאתר זה.
 9.7העסק שומר על זכותו לתקן את מדיניות השמירה על פרטיות הלקוח בכל עת.
 .10זכויות קניין רוחני
 10.1כל הזכויות באתר ,לרבות זכויות הקניין הרוחני (בין אם רשומות או לא) ,הפטנטים,
המדגמים ,סימני המסחר וזכויות היוצרים ,הם רכושו של העסק באופן בלעדי .זכויות אלו
חלות ,בין היתר ,על עיצובו של האתר ,עיצובה של החנות ,הטקסטים ,התמונות ,המאמרים,
סימני המסחר ,היצירות ,קוד המחשב וכל מידע אחר באתר ו/או מידע הקשור לאתר .אין
לעשות בזכויות אלו כל שימוש שהוא אלא באישור בכתב ומראש של העסק.
 10.2העסק לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לזכויות קניין רוחני
הקשורות בהזמנה מיוחדת שתבוצע בחנות כמפורט לעיל .הלקוח יישא באחריות בלעדית
לוודא כי הזמנה מיוחדת (כהגדרתה לעיל) אינה מפרה זכויות של כל גורם אחר ויחתום על
התחייבות ושיפוי בכתב כלפי העסק במסגרת עריכת ההזמנה המיוחדת מול העסק .במידה
ותופנה כלפי העסק טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה ,יישא הלקוח במלוא ההוצאות
שייגרמו לחברה.
 .11סמכות שיפוט ייחודית
על השימוש באתר ובחנות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד .לבתי המשפט במחוז מרכז ו/או תל
אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון ולשימוש באתר ו/או בחנות.
 .12שונות
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 12.1רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות
הפעולות.
 12.2תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח לבין העסק .העסק שומרת לעצמה את הזכות
לשנות תקנון זה מעת לעת .רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המזמינים
באתר.
 12.3האתר מאפשר הצטרפות למועדון לקוחות ,פעולה המצריכה מילוי פרטי כתובת דואר
אלקטרוני של הלקוח .מובהר כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של האתר מהווה
הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהעסק מפיץ ו/או יפיץ בעתיד באשר
למבצעים ,הנחות והטבות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון באמצעות הדוא"ל
ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החנות.
 12.4העסק שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים באתר כראות עיניו ובכל עת ,לרבות לבטל,
לשנות ו/או לערוך מחדש כל פונקציה הקיימת בו.
 .13שירות לקוחות
בכל שאלה ,ייעוץ ,בירורים ותמיכה בתהליך הרכישה ניתן לפנות אלינו בכל שעות היממה באמצעות
כתובת הדואר האלקטרוניService@Tentriko.co.il :

כתובת מחסן החנות :שרת  ,47כפר-יונה.
ש.י.א שיווק
מוקד מידע בלבד 03-5772043 :
עוסק מורשה 36233054 -
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