
 בס"ד

 תקנון 
 

 פרשנות
 

זה בתקנון  המפורטים  לתנאים  כפופה  האתר  באמצעות  לקרואהקניה  שיש  ומכאן  את    ,  בעיון 
 הוראותיו אשר תחולנה על כל שימוש או רכישה באתר. 

  
לתק הבסיס  את  מהווה  זה  בין  ,  באתרשימוש  נון  המשפטיים  היחסים  את  מסדיר  בלבד  והוא 

 החברה לבין המשתמשות באתר. 
 

נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה    בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי 
 ו/או רבים. 

 
לת הסכמה  מהווה  באתר  תקנון  שימושך  המופנאי  התנאים  ולשאר  באתר  זה  שיופיעו  ו/או  יעים 

ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש    מסכיםבעת שימושך. ככל שאינך   למי תנאי התקנון 
להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים  

   באמצעות האתר.
 

 הגדרות
 
הינו אתר המושתת על רשת האינטרנט המנהל    033077041אתר "ראשית הבניה" ח.פ    –"  האתר"

 .חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשתות האינטרנט בישראל
 
חברה" הכוונה  בכל מקום בתקנון בו נכתב "ה  .033077041, ח.פ  חברת ראשית הבניה  –"  החברה"

 " ולהפך, וכן למי מטעמם. "אתר  –גם ל 
 
"גולש" או "רוכש"    –תבים כ  בפועל כולם יחדיו נכ, המשתמש/ת  הלקוח/ה, הרוכש/ת  –"  הגולש"

 ולשם הנוחיות בלבד. או "משתמש" או "לקוח" 
 

היצרנים ו/או המשווקים, אשר מוצריהם מוצעים למכירה באמצעות   -ם"  הספקיהספק" או ""
 .האתר

 
קנים דרך האתר הם באמצעות איסוף עצמי, איסוף מנקודות שירות  המשלוחים של המוצרים הנ 
 ה של החברה , והכל על פי שיקול דעת או שירות שליחים עד הבית

 
 א. כללי 

  
   .1א.

  
המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור    באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים .  2א.

וכי לא תהא לו  ומאשר  מצהיר   כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, 
ו/או   כל טענה  ו/או  ו/או למי מטעמו  ו/או  וסוג שהוא,    , מכל מיןתביעהדרישה  כנגד  כנגד האתר 

 .תקנון וכללי השתתפות אלוהפי על מפעיליו  
  

ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של חברת   .  3א. באמצעות    "ראשית הבניה"לבירורים שונים 
 . 04-6789450אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 

  
מלאו    .1ב. אשר  ישראל  תושב/ת  בתוקף,  18לו/ה  כל  אשראי  כרטיס  וברשותם  אחת    שנים  של 

  מותנית ההשתתפות  רשאי/ת להשתתף במכירות המוצעות באתר.  מחברות האשראי הישראליות  
 .בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים

  
ולשים  החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות ג .  2ב.

בניהולן התקין של   לפגוע  ו/או המנסים  כללי ההשתתפות  לפי  שאינה  שהתנהגותם אינה הולמת, 
יצע מעשה או מחדל הפוגעים  המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שב

לביצוע   החברה  בשירותי  שימוש  שעשה  מי  ו/או  כלשהו  בגורם  ו/או  בחברה  לפגוע  העלולים  או 
נוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או  מעשה המ

 .שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש
 



 בס"ד

מיועדת   לא  המוצרים  מהאתר  מכירת  מוצרים  (קניית  חוזרת  למכירה  ו/או  סיטונאית  למכירה 
 לצורך מכירתם לצד שלישי).

 
מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם  ו/או מי החברה  

למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון  
 , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. זה

 
את   לעצמה  שומרת  לשנות אהחברה  דעתה הבלעדי,  הזכות  שיקול  פי  על  לפעם  ת התקנון מפעם 

הנוסח האחרון  מכל מקום,  וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.  
 אתר הינו הנוסח המחייב. כפי שהינו מופיע ב

 
סתירה   של  מקרה  הוראות  בכל  יגברו  אחר,  ממקור  המתקבל  מידע  לבין  זה  תקנון  הוראות  בין 

 תקנון זה. 
 

המידע השלם והמדויק, אולם עשויים    שהמידע המוצג באתר הינוהחברה עושה מאמצים לוודא  
להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע  

 זה.
 

שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת,    לאתרים או מאפיינים של צדדיםהאתר עשוי לכלול קישור  
או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צד שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים    תמונות

החברה    .חברהל ספק,  הסר  צד  למען  מאפייני  או  לשירותי  שהיא  צורה  בכל  אחראית  תהיה  לא 
לעיל כאמור  דעתה    . שלישי  שיקול  לפי  רשאית  תהיה  מהאתר  החברה  קישור  כל  להסיר  הבלעדי 

 ספים.ו/או להוסיף קישורים נו
 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל עילה משפטית הנובעת מהשימוע על פיו, לרבות תוקפם  
ופרשנותם של הוראות התקנון, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית  

בנצרת    המשפט להוראות  המוסמך  החלות  קוגנטיות  דין  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה  בלבד. 
 .ן זה תגברנה הוראות הדין החלתקנו

  
 ""ראשית הבניהג. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר 

  
ש לצורך החלטה  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדר.  1ג.

המוצר,   קניית  המ לגבי  לצורך  הינן  המוצגות  החברההתמונות  את  מחייבות  ואינן  בלבד    חשה 
שב הבדלבמקרה  קיים  לב  שוני  ,  ו  בתום  שנעשתה  טעות  לתמונה  או  בכתב  המוצר  פרטי  בין 

(לדוגמא   באתר  צבע    -המתפרסמת  גודל  לגבי  מקרה  המוצר),  או  הם  ובכל  בכתב  הנתונים 
 .את החברה על פי תקנון זה המחייבים

 
מרת  זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שו  המוצרים המשתתפים באתר .2ג. 

מוקדמת.   הודעה  מתן  וללא  עת  בכל  ומחיריהם  המוצרים  לשנות  הזכות  את  מחירי   לעצמה  כל 
המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא  

משלוח דמי  כוללים  ואינם  הדין  לפי  המחל  ואזל  במידה  ממנה,  .  חלק  או  הזמנה  של  תהא  לאי 
ה העסקה  זכותלחברה  את  לבטל  חלקה  ,  או  להוכולה  החוק בהתאם  האתר    ראות  דרך  המכירה 

הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר והחברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי  
 .ופיעות באתרשל כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מ 

  
 

(להלן בזמן אמת  ודמי המשלוח באתר  ולעדכן את מחירי המוצרים   :החברה משתדלת להקפיד 
עם זאת, המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין   . ")םהמחירי"

ר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני  המחיר בעת איסוף המוצ
למען הסר ספק, החברה לא   לפי המחירים המעודכנים.  יחויב הלקוח  שהושלם תהליך ההזמנה, 

 תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור. 
  

 ד. השתתפות במכירות
  

ופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות הפרטים  למלא ט  הזמנההעל מציע  .  1ד.
הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון,  

מ  אי  ההצעה.  בדבר  ופרטים  אלקטרוני  דואר  תמנע  כתובת  המבוקשים,  הפרטים  מלוא  סירת 
רת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא  השתתפות במכירה. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמי 

 .למטרות המפורטות בתקנון זה



 בס"ד

  
זכותה  .  2ד. על  שומרת  החברה  ביודעין.  מדויקים  לא  ו/או  כוזבים  פרטים  להזין  בהחלט  אסור 

טים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או  לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פר
 .טל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בהלחברה ו/או מי מטעמם וכן לב

  
בהצעות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או    החברה לא תתחשב.  3ד.

וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת  ,  אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים
לט במחשבי החברה באופן תקין  שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיק

מספר   מקבלת  במערכת  הנקלטת  ההצעה  הנדרשים.  הפרטים  כל  את  מכילים  כשהם  ומסודר, 
, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות  קבלת ההצעהאת  מספר זה בכדי לאשר    , אולם אין בקבלתסידורי

 .עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  שונות שעורכת החברה
  
  

 ו. אופן התשלום ואספקת המוצרים
  

המוצ  .1ו. של  קניה  מהווה  מבצע",  ל"מכירת  ,או  שאושרה  קבוצתית"  ל"מכירה  הצעה  ר, הגשת 
סכום שהוצע על ידו עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות  המחייבת את המציע במלוא ה

) המכירה  בפרטי  כמפורט  טיפול  דמי  ו/או  משלוח  ייקרא  דמי  לתשלום"  -להלן אשר  ").  הסכום 
 .החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי של המציע

  
מסר, במחיר המוצר באתר  הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שהחברה המציעה תחייב את    .2ו.

בעמוד   כמפורט  משלוח,  דמי  יתווספו  האמורים  לסכומים  קבוצתית.  ובמכירה  מבצע  במכירת 
לעיל,המכיר כאמור  הדברים  הקשר  פי  על  כמפורט    ה.  תשלומים  במספר  לבחור  רשאי  הלקוח 

בטבלה המופיעים  לתנאים  ובהתאם  המוצר,  של  התשלומים  ריביות.    בטבלת  תשלום  לרבות  זו, 
ום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים במכירות השונות  הסכ

 , אלא אם צוין אחרת.כוללים מע"מ
  

ב 3ו. פיגור  של  במקרה  להע   תשלומים  2-.  רשאית  יותר, תהא החברה המציעה  יתרת  או  מיד את 
מי לפירעון  ו/התשלומים  המוצר  ורוכש  בביצוע  די,  מפגר  ו/או  המאחר  באתר  השירות  או 

להעמדת יתרת התשלומים  התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת  
 .נים בדף הרכישה ועגלת הקניות של כל מוצרלפירעון מידי. ימי האספקה מצוי

  
תבוטל זכייתך,  והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך,  .  4ו.

לפי הנמוך מבין  , מגובה ההצעה  5%ש"ח כדמי ביטול או  100המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 
 ת החוק בהתאם להוראו השניים 

  
והאספקה  החברה  .5ו. ההובלה  אופן  את  שקובעת  המוצרים  היא  יכול  של  המוצרים  משלוח   .

לחברה  .  החברהשירות שליחים) לפי שיקול דעתה של    להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום
עקב    שמורה (לרבות  מסוים  לאזור  המוצר  את  להוביל  באפשרותה  אין  כי  למציע  להודיע  הזכות 

במקרה   מסוכן).  אזור  בנקודת  כהיותו  לידיו  יימסר  והמוצר  משלוח  בדמי  המציע  יחויב  לא  זה 
 .וף אשר תקבע על ידי החברה המציעההאיס

  
רשאית.  6ו. תהא  הבלעדי    החברה  דעתה  שיקול  דמי  עפ"י  תוספת  הובלה  לגבות  בגין  משלוח 

ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת   מיוחדת (לדוגמא הובלה לקומות גבוהות שלא 
 . )אמצעים מיוחדים

  
תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך  קה,  . בעת תיאום האספ7ו.

 .קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי,ו/או  
 

ו/או   מרחוק"  ל"רכישה  שמתייחס  ככל  אשראי  כרטיסי  לחוקי  מודע  הוא  כי  מצהיר  הרוכש 
 העניין. , לפי "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט

 
רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי,  

כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה,  אובמידה והאתר יוכיח כי  
ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה  

 .או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק האתר
 

במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכש, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה  
מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה  

Office Azuelos-LAW
לא רלוונטי. למיטב הבנתי, האתר לא פועל בשיטה של עריכת מכרז בין המציעים השונים.
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לדר לאתר  ותאפשר  זה  לביטול  האתר  והסכום של  עצמו  הביטול  בו  באופן  כספו  את  ולתבוע    וש 
 .שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר

  
 ז. ביטול

  
  "חוק הגנת הצרכן"  -אשר ייקרא לעיל ולהלן  (  1981-ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א  .1ז.

" לבטל  "החוק או  צרכן  רשאי  בהודאת  )  מוצר  של  בכתב קנייתו  בדואר    עה  או  בפקסימיליה  (גם 
 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.  14ד  אלקטרוני) ע

  
זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת    .2ז.

 .אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר
  

העס  .3ז. ביטול  של  הפרטים  במקרה  לבין  המוצר  בין  התאמה  אי  או  פגם  שאיננה  מסיבה  קה 
, יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו  נמסרו לגביו על ידי החברה המציעהש

היא תורה לך. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין  
תש המציעה  החברה  תמורה,  השבת  או  המזכות  הנכס  בגין  ידך  על  ששולם  הסכום  את  לך  יב 

שקלים חדשים, לפי הנמוך. לא    100מסכום העסקה או    5%השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של  
הפרטים   לבין  בין המוצר  התאמה  אי  או  פגם  עקב  ביטול עסקה  של  במקרה  ביטול  בדמי  תחויב 

סיבה שאיננה פגם או אי התאמה  שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מ
יהיה עליך   -בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק 

אי   פגם או  ביטול עקב  לך, במקרה של  להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה 
ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנא  על  ייאסף  י להשבת סכום  התאמה כאמור המוצר 

 .העסקה
 

  1981  -הלקוח רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א  .  4ז.
"). לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר  החוק"  –לרבות התקנות מכוחו (אשר ייקרא להלן  

ועד   פרטי    ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך  14כספי החל מיום עשיית העסקה 
המאוחר מב  העסקה לפי  חוק,  פי  על  העסק  ניהם.כנדרש  לבית  החזרה  לבצע  רשאי  יהיה    הלקוח 

ירוש רחוב  הדרכים   .עפולה  100לים  בכתובת  באחת  עסקה  לבטל  רשאי  הלקוח  לחוק,  בהתאם 
באינטרנט   אלקטרוני;  בדואר  החברה,  לנציג  צ'ט  באמצעות  רשום;  בדואר  בטלפון;  שלהלן: 

הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי    בקישור ייעודי בדף
שמו   את  לפרט  הלקוח  על  ביטול  בהודעת  זה.  בתקנון  ומפורטים  לעיל  המצוינים  ההתקשרות 

יש לספק את מספר הטלפון של משלם    –ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון  
וק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי  על אף האמור לעיל, ובהתאם לח ההזמנה.

לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי  
  הלקוח   לבין  החברה  בין  שיחה  כוללת  בעסקה  שההתקשרות  ובלבד, העסקה, לפי המאוחר מבניהם

תהיה רשאית לבקש מהלקוח   החברה. אלקטרונית)  תקשורת  באמצעות  שיחה  זה  (ובכלל  כאמור
כי הוא אדם עם מוגבלות עולה חדשה,  , שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה  ותיק או  אזרח 

יום    14במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך   .לפי העניין
הצרכן, תבטל את    מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי

החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום  
העסקה ביטול  עם  יוחזר  לא  כספי .זה  החזר  לכרטיס   האתר  ידי  על  שיינתן כל  ורק  אך  יועבר 

ברת  האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של ח
ביטול ההזמנה לפני שליחת   .האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל

המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה  
לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר) יחויב בדמי ביטול בשיעור של  

או  ממח  5% הטובין  להוראות    100יר  בהתאם  יינתן  כספי  החזר  מביניהם.  הנמוך  לפי  שקלים, 
אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה   .החוק

של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן,  
נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם,  לרבות במקרה של החזרת מוצ ר שנעשה בו שימוש, שאריזתו 

למוצר,   נזק  מגרימת  להימנע  מנת  על  הלקוח,  מתבקש  כן  כלשהי.  פגיעה  שספג  ו/או  שהתקלקל 
שהוא וסוג  מין  מכל  קלקול  ו/או  פגם  כל  ללא  ולהחזירו  במוצר  שימוש  מעשיית  הזכות   .להימנע 

ם בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים  לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטי
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שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או  
מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה   .לשכפול

 בגינם תמורה כספית, כגון מתנות. 

 
  

 ח. אחריות 
  

האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה    .1ח.
העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת  

 .והתקנות שהוצאו מכוחו 1981  -אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 
  

 .ו/או ע"י מי מטעמו ת על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח אחראי היה לא ת  החברה .2ח.
  

שא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך  יהחברה לא ת   .3ח.
ת לא  החברה  הטכני.  למפרט  באספקת  יו/או  איחור  בשל  שייגרם  נזק  לכל  אחריות  בכל  שא 

מכך   כתוצאה  ו/או  הובלתם  ו/או  או  המוצרים  מקולקלים  פגומים,  היו  סופקו  אשר  שהמוצרים 
ת לא  החברה  תקינים.  צד  יבלתי  ידי  על  באתר,  תבצע  אשר  חוקית  בלתי  לפעילות  באחריות  שא 

 .שלישי, שאינו בשליטתה
 

לשמות    חברה ה לתכונותיהם,  המוצרים,  לטיב  אחריות  בכל  נושאים  אינם  מטעמה,  מי  ו/או 
מצג לכל  ו/או  הנוג באתר    היצרנים  בכל  בכל  והבלעדית  המלאה  האחריות  האמורים.  לפרטים  ע 

הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או לאספקתם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לעמידותם ו/או  
חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.    לתכולתם

  –על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א    הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק"
מוצגים בתום לב  אתר  והתקנות שהוצאו מכוחו, בכפוף לכל דין המורה אחרת. המוצרים ב  1981

לגבי אופיים  החברה    ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד 
 .של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב

 
המוצר תצלומי  תמונות  בין  בצבעים,  גוונים  הפרשי  ייתכנו  בלבד.  להמחשה  נועדו  באתר  ים 

לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו  אתר  המוצרים המתפרסמים ב
 . הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל

 
מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין    ו/אוהחברה    בשום מקרה לא תחול על

עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע  
בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים  

,  באתר  , בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמשש באתראו קשורים בכל דרך שהיא בשימו
שירות   מוצר,  תוכנה,  מידע,  בכל  או  שירותים,  או  מוצרים  של  אספקתם  באי  או  באספקתם 

נלווית שהושגו באמצעות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בהאתר  וגרפיקה  , בין  אתר, 
מוחלט  באחריות  בין  בנזיקין,  ובין  הסכם  על  נודע  בהתבסס  אם  אפילו  אחרת,  עילה  כל  ו/או  ת, 

 .על האפשרות של דמי נזיקין כאמורה  מי מטעמלו/או    לחברה
 

 . הספק לא יהיה אחראי לכל נזק במוצר אשר התקנתו התבצעה על ידי הלקוח
 

ב שהואאתר  שירות  כפי  לשימוש  ו/או    .("AS IS")ניתן  תביעה  טענה,  כל  למשתמש  תהיה  לא 
כלפי   התאמתו    ו/או  החברהדרישה  או  מגבלותיו  יכולותיו,  השירות,  תכונות  בגין  מטעמה  מי 

 .לצרכיו ולדרישותיו
 

נוקטת בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור    שהחברהכי הוא יודע  ומאשר  משתמש מצהיר  ה
האינטרנט   רשת  של  טיבעה  עקב  אולם  באתר,  המצוי  המידע  ואבטחת  סודיות  על  האפשר  ככל 

יכו  ומחשבים  רשת  בשליטת  ותקלות  אינן  אשר  תקלות  להיות  מכח    החברהלות  הנובעות  ו/או 
ו מי  החברה  עליון,  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  מעובדיה  מי  ו/או  ממנהליה  מי  ו/או  מבעליה  מי  ו/או 

למי   ו/או  למשתמש  שייגרם  ישיר,  או  עקיף  שהוא,  סוג  מכל  נזק  לכל  אחראים  יהיו  לא  מטעמם 
מי באם  ו/או  באתר  כלשהו  שימוש  בשל  לא  מטעמו  שימוש  בו  יעשה  אם  ו/או  יאבד  כאמור  דע 

 . מורשה
 

בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת  החברה  המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את 
 . הוראות תקנון זה
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ותקלות  אינה  החברה    .4ח. הפסקות  בלא  כסדרו  יינתן  יופרע,  לא  באתר  שהשירות    -מתחייבת 

ב תקלות  תלרבות  לא  החברה  התקשורת.  בקווי  או  בתוכנה  בעקיפין  יחומרה  או  במישרין  שא 
בעיה טכנית   ו/או לכל  (מכל סיבה שהיא)  באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה 
על   לשמור  בכדי  רבים  מאמצים  עושה  החברה  אותה.  לעדכן  או  הצעתך  מלהגיש  ממך  המונעת 

 .תקינות פעילותו של האתר
  

כלפי  השירו  .5ח. דרישה  או  תביעה  טענה,  כל  לך  תהיה  לא  שהוא.  כמות  לשימוש  ניתן  באתר  ת 
 .החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך

  
 ט. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות 

  
ול דעתה הבלעדי, את הפעילות  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיק  החברה. 1ט.

 :באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן
  

תקין   .1.1ט. המשך  למנוע  הייתה  עלולה  או  מנעה  אשר  טכנית  תקלה  אירעה  מכירה    אם  של 
 ., אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהימסוימת, או תקלה כלשהי

  
עליון"ה של  במקר  .1.2ט. נגיף  פעולות איבה  ,  מלחמהכגון:  ,  "כוח  ע"י ארגון הבריאות  או  שיוכר 

כ   עולמית"  –העולמי  לדעת    "מגפה  הבניה"  המונעים  או  "ראשית  ביצועה  המכירה  המשך  את 
 .השתתפות מספקת בה

  
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה    .1.3ט.
 .עולה בניגוד להוראות תקנון זהפ
  

 .בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר .1.4ט.
  

אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את    .2ט.
פי שווה ערך  המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלו 

החלופי   המוצר  את  לרכוש  שלא  בחרת  אם  שהוזמן.  כספך    -למוצר  לך  ויושב  המכירה  תבוטל 
 .במלואו

  
וה .  3ט. לעיל,והיה  כאמור  המכירה  את  תבטל  טענה,    חברה  כל  לך  תהיה  תביעה  או  דרישה  לא 

 .ו/או כלפי מי מטעמה  כלפיה
  

 י. זכות הקניין רוחני 
 
למ  .1י.  לשכפל,  להעתיק,  את  אין  לקבל  מבלי  האתר  מן  כלשהו  מידע  או  נתונים  ולתרגם  כור, 

ובכתב.  רשו מראש  החברה  של  המפורשת  כןתה  מסחרי    ,כמו  שימוש  כל  לעשות  בהחלט  אסור 
הנתונים,    בנתונים בבסיס  באתר,  בפרטים  המתפרסמים  או  בו  המופיעים  המוצרים  ברשימות 

 .ובכתב אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש
  

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות    2י.
חברת   של  רכושה  הינם  הבניה"המסחריים,  על    "ראשית  היתר,  בין  חלות,  אלה  זכויות  בלבד. 

 .עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר
  

 י המשתתף במכירה ופרטיותיא. סודיות פרט
  

 .הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה .1יא.
  

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד,    .2יא.
האישיים,  חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך    על פייישמרו במאגר המידע של החברה. למרות ש
 .לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם

  
החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע    .3יא.

של   מבצעים  הבניה"בדבר  מגופים  "ראשית  פרסומות  בכלל,  ובאתר  בפרט  באתר  חידושים   ,
א  שנפנה  מעוניין  אינך  אם  וכיו"ב.  נבחרים  זאת    כאמורליך  מסחריים  לציין  עליך  יהיה  לעיל, 

במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים  



 בס"ד

לגורמ ומסירתו  סטטיסטי  מידע  ניתוח  לצורך  אחריםשתמסור  לא  ים  הנתונים  זה,  במקרה   .
 .יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך

  
אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה    החברה מקדישה משאבים ונוקטת  .4יא.

לשלו ניתן  לא  זאת,  עם  המשתמשים.  בפרטיות  ה אפשרית  כן,  על  מוחלט.  באופן  שיבושים  נך  ל 
מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב  

 .פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור
 

ל הקרוילידיעתך,  באמצעי  שימוש  בו  נעשה  האתר  תפעול  להלן:  (  COOKIES"עוגיות"  צורך 
לאימות  ")  "עוגיות באתר,  אודות השימוש  נתונים סטטיסטיים  לאסוף  כדי  היתר  בין  נועד,  אשר 

פרטים, להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים  
עוגיות מידע.  אבטחת  לצרכי  וגם  פקודה    לו  לפי  יוצר  המשתמש  של  שהדפדפן  טקסט,  קבצי  הן 

את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי    ממחשבי מפעילת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור
הכונן הקשיח במחשב המשתמש/, הגולש/ת באתר. קבצי ה"עוגיות" מכילים מידע משתנה אודות  

גולש/ משתמש/ת, משך הזמן ששהה   כל  ביקר  וכן מידע  הדפים בהם  הגיע לאתר,  באתר, מהיכן 
שהמשתמש/ת גולש/ת מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר וכיוצא באלה. המידע בקבצי העוגיות  

החברה ו/או    תנקוט צעדים על מנת שהמידע האגור בהם יהיה קיים רק במחשביהחברה  מוצפן, ו 
וי ההגדרות בדפדפן שלך.  . אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינ מי מטעמה

לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, יש להבין ולדעת שנטרול ה"עוגיות"  
 . עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר

 
ולמנוע העברת    פועלתהחברה   על מנת לשמור על המידע שברשותה  לנקיטה באמצעים מקובלים 

ים אישיים המזהים את המשתמש/ת בשמו/ה ו/או בפרטי זהותו/ה, לצדדים שלישיים, אלא  פרט
במקרים בהם הדבר מתחייב כגון: לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע  
ו/או   האתר  מפעילת  עם  דרך  בכל  הקשורות  פעולה  שיתוף  במסגרת  ו/או  באתר  המשתמש/ת 

בכ ו/או  לעיל,  כמפורט  תנאי  לצרכים  לרבות  השימוש,  תנאי  את  המשתמש/ת  הפר  בו  מקרה  ל 
האתר,   באמצעות  לבצע,  ניסה  או  המשתמש/ת  בצע/ה  בהם  במקרים  ו/או  הפרטיות  מדיניות 
ו/או   דין  כל  הוראות  ו/או  מדיניות הפרטיות,  לרבות  השימוש,  תנאי  להוראות  המנוגדות  פעולות 

שלישיים או במקרים של מחלוקת, ו/או   בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים 
החברה    וכן בכל מקרה בו לדעת  ,דרישה ו/או, תביעה, ו/או טענה או במסגרת הליכים משפטיים

דעתה   שיקול  לפי  הכל  אחר,  דהוא  מאן  לכל  ו/או  לחברה,  נזק  למניעת  חיונית  המידע  מסירת 
של מיזוג אשר כתוצאה  של פעילות ו/או במקרה  החברה  לרבות במקרה של העברה ע"י  ,  הבלעדי

של  חובותיה  ו/או  זכויותיה  הומחו  ו/או  הועברו  שכל  החברה  מאלה  ובלבד  שלישיים,  לצדדים   ,
 .נעבר או נמחה כאמור יקבל על עצמם את ההוראות כנ"ל 

  
 יב. שונות

  
תקנושומרת    החברה  .1יב. לשנות  זכותה  לעתעל  מעת  אלו  השתתפות  וכללי  זה  הכלליםן  רק   .  

 .שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר
  

מכך,    .2יב. והנובע  הכרוך  כל  על  באתר,  שרות  ו/או  מוצר  לרכישת  הנוגעת  מחלוקת  של  במקרה 
 .נצרת בלבדהמוסמך ביהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט 

  
נכונות רישומים אשר תנהל  הספקה יהווה ראיה מכרעת ל "ראשית הבניה"הרישום במחשבי    .3יב.

 .החברה, ע"פ תקנון זה
  

 .התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד .4יב.
  

כמו    .5יב. השאירו  אלא  המכשיר  את  הפעיל  ולא  רכש  אותו  מהמוצר  מרוצה  יהיה  שלא  לקוח 
 .לקים והפריטים הנלוויםשהוא, יהיה זכאי להחזיר את המוצר באריזתו המקורית עם כל הח

  
 .יום מזמן רכישת המוצר 14הסעיף תקף עד *
  
 הלקוח בלבד חשבון  דמי משלוח ההחזרה הם על *
  

 . "ראשית הבניה"נבנה על ידי חברת  תקנון זה 
 


