תנאי השימוש ומדיניות פרטיות  -תקנון האתר -ירכא שופ
ברוכים הבאים לאתר www.yarka.shop
על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה ,ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית
שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לפנכם את כל העסקים ,הקופונים ומסלולי הטיולים הקיימים בכפר בצורה
נוחה וידותית.

 .1כללי
.1.1

כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

 .1.2כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא
מקבל על עצמו ,ללא סייג ,באופן בלתי חוזר ,את כל האמור בתקנון זה .תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין
האתר למשתמשים בו .אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
 .1.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל כניסה לאתר ,שימוש במידע,
בקופונים ,יציאה לטיולים.
.1.4

חברת בלב הכפר היא הבעלים הרשום של האתר (להלן" :החברה") .פרטי הקשר של החברה הם:

שם החברה :בלב הכפר
כתובת למשלוח:

מצפה טל אל ד.נ אושרת 25167

דואר אלקטרוניbelevhakfar@gmail.com :
טלפון:

יעל0528415515 -

שירלי0528415515 -

 .1.5לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר ,אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה .מקום
בו נכתבים הדברים בלשון רבים ,הכוונה גם ללשון יחיד ,ולהיפך.

 .1.6החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת ,ללא שתמסור על כך הודעה מראש ,ולכן יש
לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר .ככל המשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו
בתקנון ,הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר .כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר
במסגרת התקנון.
 .1.7רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה .מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון
זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה" :המקור-האחר") ,יגבר האמור בתקנון זה,
אף אם הוא מוקדם למקור-האחר ,אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר
ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או
אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 .1.8תכני האתר ויישומיו ,כולם או חלקם ,עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה
תקשורתית אחרת ,לרבות תקשורת קווית ,סלולארית ,טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש
המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או
יישומיו ,כולם או חלקם ,בשינויים המחויבים.
 .1.9תכני האתר ,כולם או חלקם ,עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני
האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה .תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש
בלבד.

 .1מטרתו של אתר אינטרנט זה
 .2.1אתר אינטרנט זה (בתקנון זה" :האתר") הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי
החברה ברשת האינטרנט ,ומיועד לתת במה למפרסמים (להלן" :המפרסמים") להציע את מוצריהם ו/או
שירותיהם (להלן" :המוצרים" ו/או "השירותים") ,ולאפשר למשתמשים לקבל את המידע המוצע על ידי המפרסם
באמצעות האתר .יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול המפרסמים.
 .2.3כל קבלת קופון /מבצע נעשה בתקשורת ישירה ועל ידי המפרסים ,בין המשתמש למפרסמים ,ואין לראות
באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה
בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
.2.4

התמונות המוצגות למוצרים ולשירותים באתר הינן באחריות המפרסמים והן להמחשה בלבד.

 .1המשתמשים
 .3.1רשאי להשתמש באתר בוגר ,בגיל  18ומעלה ,שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט
וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
 .3.2על אף האמור לעיל ,החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר ,בין אם
אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר ,שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון
אמצעי תשלום לא תקף ,מסירת פרטים לא-נכונים ,פגיעה בחברה ,באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש
אחר.

 .1תהליך קבלת קופונים

 .4.1תהליך קבלת הקופון יתחיל בהקלקה על הקופון ופתיחתו ,אשר תוביל לפרטי הקופון ,ואישור קריאת
והסכמה לאמור בתקנון זה .המפרסים הם אחראים הבלעדיים למימוש הקופונים באתר ,לאיכות המוצרים ,ולקבלת
ההנחות.

 .4.2שימש בקופון/הנחה מותנה בהצגת הקופון .עד גמר המלאי .תקף ל1000-
המממשים הראשונים .הקופון הינו אישי ואינו ניתן להעברה .התמונה להמחשה
בלבד .החברה ו-בלב הכפר רשאיות להוריד את הקופון והעסק המפרסם ראשי
להפסיק את ההטבה בכל עת .ט.ל.ח

 .4.4קבלת הקופון או כל שירות יעשה ישירות על-ידי המפרסם ,בהתאם לפרטים שצוינו מראש ,אלא אם
הוסכם אחרת ישירות בין המפרסם למשתמש.
.4.5

בלב הכפר והמפרמים יוכלו לשנות ,להוסיף ,להוריד את המבצעים/קופונים בכל עת.

 .1סודיות ופרטיות
 .10.1אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד ,ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי
הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
 .10.2החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי ,ללא אישורו של אותו משתמש
מראש ובכתב ,זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה ,הנדרשים לפרטים לצורך
מתן השירותים למשתמש באתר .כמו כן ,החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת
לכך על פי חוק ,הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו ,בכדי להגן על זכויותיה ו/או
נכסיה ,ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.
 .10.3היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת ,כל המוסר פרטים באתר זה עושה
זאת על אחריותו בלבד.
.10.4

החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

 .10.5החברה לא תישא באחריות לכל נזק ,אבדן רווחים ,פגיעה בשם טוב ,הסתמכות ,הוצאה ,הפרת חוזה
וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו ,אם וככל שנגרמו ,בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים ,דליפת פרטי
אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 .10.6מובהר ,כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים
המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או החברות מקבוצת עזריאלי ,לפי
הענין ,העונים על ההגדרה "דבר פרסומת" ,על פי תיקון  40לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב.1982-
בנוסף ,החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים
שונים שאינם פרסומיים ,לדוג' פרטים על ביצוע עסקה .הינך רשאי ,בכל עת ,להודיע לחברה על רצונך להסיר את
כתובתך מרשימת הדיוור של החברה ו/או של החברות מקבוצת עזריאלי ,ע"י שליחת הודעה ל:
unsub@azrieli.digital

 .10.7האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע של משתמש ,שנאסף במסגרת השימוש באתר ,לצורך
מתן השירותים באתר וביצוע עסקאות ,ליצירת מנגנון הזדהות אחת ( )single sign-inעבור המשתמש לצורך
שימוש בשירותים המוצעים באתרים וביישומים המופעלים על ידי שאר חברות בקבוצת עזריאלי (בכפוף למדיניות
הפרטיות הנהוגה ביחס לכל שירות ויישום כאמור) ,ולצרכים פנימיים ,כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה
והתנהגות של משתמשים ,ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ,לרבות באמצעות "עוגייה" ( .)cookiesכל משתמש
יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה cookiesאו שיתריע על  cookiesשנשלחות אליו .למרות
זאת ,יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל .cookies
 .10.8החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים ,כדוגמת קבלני משנה או
חברות קשורות ,למטרות המפורטות לעיל.
 .10.9משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי ,יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו
למפרסם הרלוונטי ,לצורך בירור תלונתו .אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן
כלשהו או בכלל.
 .10.10האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם
להליך חוקי ,כגון צו חיפוש ,צו בית-משפט וכדומה.

 .1העדר אחריות
.11.1

החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר.

 .11.2החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים ,זמני האספקה ,הפרטים שפורסמו באתר לגבי
המוצרים ,התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר ,המפרט הטכני ,התאמת המוצרים
לצרכי המשתמשים ,השירות של המפרסמים ,קביעת המחירים ,תיקונים ,בלאי ,זהות היצרנים של המוצרים
וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו ,ישיר או עקיף ,למוצרים ,לשירותים ו/או למפרסמים.
 .11.3האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים .מובהר ,כי החברה אינה אחראית לתוכנן של
הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה
ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
 .11.4תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ,כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים ,לצרכי
פרסום באתר.
 .11.5החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים,
רמת השירות של המפרסמים ,זמני האספקה ,ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.
 .11.6החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת ,לכל פרק זמן ,לצורך תחזוקה ,בשל
סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת .הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה
מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 .11.7החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק ,אבדן רווחים,
הוצאה ,פגיעה בשם טוב ,הסתמכות ,הפרת חוזה ,עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו ,אם וככל שנגרמו ,למשתמש ו/או
צד ג' כלשהו ,בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר ,השימוש בו ,המוצרים ,השירותים ,השימוש בהם (לרבות המוצרים
המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים) ,בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או
הספקים.

 .11.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,ככל שמופיע קישור ( )Linkחיצוני באתר ,החברה ולא תהיה אחראית באופן
כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור ,המידע שמתפרסם בו ,תמונות המופיעות בו ,הסתמכות על כל
אלו וכל נזק ,הוצאה ואבדן רווחים ,ישיר ו/או עקיף ,שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 .11.9מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר ,שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר,
רכישות של משתמשים לא יושלמו .משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם
לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק ,הסתמכות ,הוצאה ,אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות
לתקלות שכאלו.
 .11.10המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי החברה ,משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או
מחדל בהתאם להוראות הדין.

 .1שימוש בלתי מורשה באתר
.12.1

אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

 .12.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין להפיץ ,להעתיק ,לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים
אחרים או פרסומים אחרים ,ללא אישור מראש ובכתב מהחברה ,לרבות איסור על שימוש בטכניקות  Framingו-
.Automated Data Mining Tools
 .12.3אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ,בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא
אישור החברה מראש ובכתב.

 .1זכויות יוצרים וסימני מסחר
 .13.1כל הנמצא באתר זה ,הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים
ו/או הבעלים של הסימן המסחרי .העתקה כלשהי ,הפצה ,שידור ,פרסום ,קישור ,או שינוי אחר של אתר זה או כל
הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט .אין בשימוש שנעשה על ידי משתמשי
האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו,
מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
 .13.2כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים ,סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר
תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
 .13.3אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים ,סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות ,לרבות ,אך לא רק,
מלל ,תוכנות ,תמונות ,מוזיקה ווידאו ,גרפיקה וסאונד ,וכן את כל התוכן של האתר.
 .13.4החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן ,בסדר הבחירה ,בתיאום ובקידום של התוכן באתר ,ואף גורם
אינו רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להשתתף בהעברה או מכירה ,ליצור יצירות נגזרות ,או לנצל בדרך כלשהי את
התוכן ,במלואו או בחלקו.
 .13.5אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע
האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 .1הדין החל ומקום השיפוט

 .16.1הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 .16.2בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 .16.3מובהר כי האמור בסעיפים  16.2 – 16.1לעיל ,חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל ,ובשום
מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר
זה דין זר.
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