התקנון מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ,והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.
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רישום לחברות במועדון הלקוחות:
 1.1משתמש המעוניין להירשם כחבר מועדון ,ימלא את הפרטים בעמודת צור קשר או השארת פרטים שבאתר.
 1.1בעמודת השארת הפרטים ,יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים ,לרבות שם מלא ,כתובת מלאה ,טלפון
וכתובת דוא"ל.
 1.1החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון ,כי פרטיו של המשתמש שנמסרו לחברה באתר זה עשויים לשמש
אותה לצורך משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים ,ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני ,הודעות ,sms
פקס ,דואר וכד'( .להלן" :אמצעי הפרסום") ,וכי עם השארת הפרטים באתר מסכים המשתמש לקבל את כל
אמצעי הפרסום הללו מחברת גיא&דורון לוי ו/או מי מטעמה.
 1.1בכלל זאת ,ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך ,שהחברה תשלח לו מעת לעת דיוור ו/או פרסום
באמצעי הפרסום (להלן" :דיוור ישיר").
 1.1ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך ,שקבלת דברי פרסומת כמפורט בסעיף זה ,הינה תנאי
הכרחי לחברות במועדון.
 1.1החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון ,כי הוא רשאי לפנות אליה בכל עת באמצעות שליחת הודעה בדואר
אלקטרוני לכתובת  moshik@g-dlevy.co.ilולהודיע לה שהוא מבקש את הסרתו מחברות במועדון
הלקוחות וסירובו לקבל דברי פרסומת.
ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להעניק לחבר המועדון הטבה ו/או הנחה מסוימת,
לרבות ככל שהעניקה לחברי מועדון אחרים הטבה ו/או הנחה מסוימת ,הכל בהתאם לשק"ד הבלעדי ,וכי ההטבות
המוקנות לחברי מועדון הנן זמניות ועשויות להשתנות על פי שק"ד הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה .בכלל
זאת ,ידוע לחבר המועדון ,כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת להעניק הטבה כלשהי בכלל.
ידוע לחבר המועדון ,כי על מנת ליהנות מקבלת הטבה ו/או הנחה כלשהי ,ככל ותינתן ,עליו להיות רשום כחבר
מועדון ולעמוד במלוא הוראות התקנון והנחיות האתר בקשר לכך.
החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה ,וזאת על פי שק"ד
הבלעדי.
משוב – החברה תהיה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לשלוח למשתמש ,בסיום הליך רישומי ו/או
באקראי ,משוב בו יתבקש לחוות דעתו.
הפסקת הפעילות באתר ,שינויים או ביטול מטעם החברה
 1.1החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ,מראהו ,תכניו ,וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל,
בלא צורך להודיע לך על כך מראש .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר
בתחילה אי-נוחות ,שיבושים כלשהם וכיוצא באלה .המשתמש מאשר כי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
אחריות
 1.1נפלה טעות קולמוס/סופר בכל פרט באתר ,לא יחייב הדבר את החברה.
 1.1תמונות יחידות הדיור ,הפרויקטים ,התשריטים והתרשימים השונים המופיעים באתר נועדו להמחשה
בלבד .ייתכנו הבדלים בין כל אלה המוצגים באתר ,חלקם או כולם ,לבין כל אלה בפועל .להסיר ספק ,לעניין
תשריטים ותרשימים המופיעים באתר ,יהיו התשריטים והתרשימים המחייבים רק אלו שצורפו להסכם
המכר.
 1.1החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש ,כתוצאה משימוש באתר ,ולא יישאו
בכל נזק עקיף ,תוצאתי או מיוחד ,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 1.1השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא .החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי
מתקלות ושגיאות ,הפרות אבטחה או שתמיד יהיה זמין .לא תהיה למשתמש כל טענה ,תביעה או דרישה
כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה לרבות תכונות השירות ,מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 1.1החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר .יחד עם זאת ,החברה אינה מתחייבת
שהשירות באתר לא יופרע ,יינתן כסדרו בלא הפסקות ,קלקולים או תקלות  -לרבות תקלות בחומרה,
בתוכנה או בקווי התקשורת ,והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת
האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
 1.1החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר
שאינו בשליטתה המלאה.

 1.1החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים.
החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל ובנוסף אינה אחראית
לאתרים שאליהם מובילים קישורים אלו ולכן ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש
בלבד.
 1.7חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל .עם זאת
מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ,ניסיונות לחדירות כאלה,
חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
 8תנאים נוספים
 7.1כל זכויות הקניין הרוחני באתר ,זכויות היוצרים ,סימני המסחר והמידע שבו ,הינם רכושה של החברה
בלבד ,או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין .זכויות אלה חלות ,בין השאר ,על
עיצובו הגרפי של האתר ,בסיסי הנתונים בו ,תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 7.1אין להעתיק ,לשווק ,למכור ,לשדר ,להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ,במידע ,בתשריטים,
בתרשימים ,בתמונות או בשירותים הכלולים בלא קבלת רשות מפורשת מהחברה בכתב ומראש .כמו כן,
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו,
בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 9שונות
 1.1בית המשפט בהרצליה יהיה בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבין המשתמש
בקשר לתקנון ובהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.
 1.1המשתמש מצהיר ומתחייב ,כי הוא מודע לתקנון זה ,קרא אותו ,הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו
ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין ,כלפי
החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 11מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש.
 1..1הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות של
החברה המפורטת במסמך זה ,ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה .לפיכך ,אם אינך מסכים
לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 11יצירת קשר
בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר יש לפנות ל .1-111.... :ולבקש את מר מושיק בר -עוז.
תאריך עדכון :דצמבר.1.11 ,

