תנאי שימוש -אתר פוקס
 .1ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "פוקס ויזל בע"מ" )להלן" :האתר"( .האתר
מופעל ע"י פוקס ויזל בע"מ מספר ח.צ) 512157603 .להלן :המפעיל"( ,אשר
הינה בעלת הזכויות באתר.
 .2תנאי שימוש אלו מהווים את הבסיס לשימוש באתר והם אלו בלבד המסדירים
את היחסים המשפטיים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או
משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו )להלן" :המשתמש"(.
 .3שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או
שיופיעו באתר בעת שימושך .עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים
הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות .הוראות תנאי
שימוש אלו תתעדכנה מעת לעת ,ותחייבנה את המשתמש מרגע עדכונן.
המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 .4המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת ,בכפוף
לכל דין .הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הינו הנוסח המחייב.
קניין רוחני וזכויות יוצרים
 .5כל הזכויות באתר ובתוכן המופיע בו ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור:
סימני מסחר ,עיצוב האתר ,גרפיקה ,לוגואים ,שרטוטים ,נתונים ,דגמים,
עיצובים ,איורים ,מוסיקה ,צילומים ,תמונות ,מפות ,קטעי אודיו ,קטעי וידאו,
טקסטים ,גרפיקה ,קוד האתר וכיוצ"ב )להלן בפרק זה" :המידע"( שייכים
למפעיל או לצדדים שלישיים אחרים שהעניקו למפעיל זכויות שימוש בהם.
מובהר כי למשתמש אין זכויות כלשהן על האתר ו/או המידע.
 .6חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או
להציג בכל מדיה שהיא ,ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש במידע שלא לצורך
שימוש עצמי לרבות שימוש מסחרי ,במישרין או בעקיפין ,למעט אם המפעיל
התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 .7המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או
העתקה ו/או הורדה ו/או מחיקה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:
" "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spiderו/או

כל

שיטה אחרת,

אלגוריתם או תהליך ידני דומה ,ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר
חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לבצע פעולה
כלשהי העלולה לפגוע במפעיל ובקניינו הרוחני ,ו/או לפגוע בפרטיות
משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים
בו.
קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
 .8האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים ,לרבות
באמצעות פרסומת ,תמונות או מידע .יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים
שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים למפעיל .למען הסר ספק ,המפעיל לא
יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל.
המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף
קישורים נוספים.
 .9המפעיל לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור
לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר.
התחייבויות המשתמש
 .10כל משתמש מצהיר ,מסכים ומתחייב:
א .לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין.
ב .לבצע שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין,
בהתאם לתנאי שימוש אלו ,בתום לב ולשימושו האישי בלבד ,ולא למטרה
אחרת.
ג.

שלא לגרום באמצעות האתר ו/או שירותי האתר המוצעים בו ,לפגיעה ו/או
להפרה של זכויות כלשהן של המפעיל ו/או צדדים שלישיים כלשהם לרבות
זכויות חוזיות ,זכויות קנייניות ,הזכות לפרטיות וכדומה.

ד .המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או
חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל באתר ו/או במערכות
המחשב של המפעיל ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את
השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או
למוחקו ו/או לפרסמו.

ה .לא להעביר ,לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע
אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך למפעיל ובין אם לצד ג' שלא
בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו ו/או להוראות הדין.
ו.

לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות ,עירום
)לרבות חלקי( ,אפליה ,תוכן הפוגע בצד שלישי ,תכנים פורנוגראפיים או בעלי
רמיזה מינית ,תכנים הכוללים השמצות ,בריונות ,הטרדה ,התעללות ,איומים,
התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות ,מידע פרטי או סודי .החברה תהא
רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או
למנוע ממנוה כל שימוש באתר בעתיד.

ז.

לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או פוגענית אשר
תפריע ,תשבש ,תשנה ,תשמיד ,תפגום ,תגביל ,תחבל או תשפיע בכל דרך
אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא ,לרבות ומבלי הגבלה,
וירוסים ,תולעים ,סוסים טרויאניים ,תוכנת ריגול ,תוכנה זדונית או כל אמצעי
או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

ח .כי הינו מקבל את כל האמור בתנאי שימוש אלו ומסכים לנהוג על פיהם.
ט .המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ו/או
כל הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים
מאי קיום הוראות לתנאי שימוש אלה או מהפרה של הוראות הדין.
 .11המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין,
בהתאם לתנאי השימוש והתקנון באתר ,בתום לב ולשימושו האישי בלבד ,ולא
למטרה אחרת.
 .12המשתמש באתר מצהיר כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה ,על סעיפיו
השונים ומסכים לנהוג על פיהם.
 .13מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר ,מובהר כי,
המפעיל יהא רשאי למנוע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט גישת משתמש
אשר ,ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות
תנאי שימוש אלו ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי במפעיל ו/או במוניטין
שלו ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים .במקרים אלו לא יהיה המפעיל אחראי
לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק ,לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

העדר אחריות
 .14האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים
לציבור כמות שהם ).( As Is

המפעיל עושה מאמצים כי המידע יהיה נכון

ומדויק אולם ,יתכן והמידע אינו שלם ו/או מדויק ולחליפין יתכן ונפלו טעויות
טכניות או אחרות במידע .המפעיל לא יישא באחריות כלשהי לאי דיוקים ,או
לטעויות שנפלו ביחס למידע.
 .15הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעיל עד גמר המלאי או
עד למועד מוקדם לכך ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל .המפעיל איננו
מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מחנויות המפעיל.
הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעיל במועדים שייקבעו על ידו על
פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .16התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של הפריטים באתר נועדו להמחשה
בלבד .
 .17המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות
ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת
מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו ,ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל
הסתמכות על מידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש
ובאחריותו הבלעדית.
 .18במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות ,טעות זו לא תחייב את המפעיל,
ובכל מקרה המחיר בחנויות המפעיל יהיה הקובע.
 .19יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים ,מובן שלמפעיל אין כל אחריות
בגין מידע מסוג זה .האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים כאמור או
על המשתמש עצמו.
 .20תכונות ,דגמים ,עיצוב ,צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים
באתר ,לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר ,הינם לצורכי
המחשה בלבד ,אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 .21המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ,עקיף,
תוצאתי או מיוחד ,שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי ,כתוצאה משימוש

באתר ,שלא על פי תקנון זה ,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל
סיבה שהיא.
 .22המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ,ישיר ,עקיף ,תוצאתי או אגבי עקב גישה
לאתר ,והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר ,בגין כל
עילה שהיא לרבות ,בעילה חוזית ו/או נזיקית.
 .23השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 .24מובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים
חיצוניים .המפעיל אינו אחראי לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או
יישומי תוכנה למיניהם ,לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של
המשתמש ,שיגרמו בשל גישה ,גלישה או שימוש באתר ,ובכלל זאת בשל הורדת
מידע מהאתר.
מסירת פרטים בשירותי האתר
 .25לצורך קבלת שירותים שונים המוצעים באתר לרבות ,הרשמה למועדון ,עדכון
פרטי חבר מועדון ובירור יתרת נקודות ,יתבקש המשתמש למסור את פרטים
אישיים כפי שיידרש ביחס לאותו שירות .המשתמש מצהיר כי מסירת פרטים
כאמור נעשתה על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל
חובה כלשהי על המפעיל.
 .26הרשמה למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום שסכומו יקבע על פי שיקול דעתה
הבלעדי של המפעיל באותה העת .המשתמש מאשר כי הוא רשאי להירשם
למועדון

בהתאם לפרטים האישיים שמסר לרבות ,אמצעי התשלום .במידה

ונודע למפעיל כי הפרטים שמסר המשתמש אינם תקפים או נכונים אזי הוא
רשאי לבטל באופן מיידי את החברות במועדון של המשתמש.
 .27רישום למועדון וכן החברות במועדון הינם בכפוף להוראות תקנון המועדון,
ומשתמש שנרשם למועדון באמצעות האתר מאשר בעת השלמת ביצוע הרישום
למועדון כי הוא קרא את תקנון המועדון והוא מסכים להוראות ולתנאים
המופיעים בו.
 .28המשתמש מתחייב כי הפרטים שימסור אודותיו הינם נכונים ומדויקים .מסירת
פרטים כוזבים לרבות ,פרטי אמצעי תשלום ,הינה עבירה פלילית והעושה כן

צפויה להיחשף להליכים משפטיים ,פליליים ואזרחיים .המפעיל שומר על זכותו
לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים ,חלקיים או לא מדויקים.
 .29המפעיל רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להפסיק איזה משירותי האתר כולם
ו/או חלקם ,ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום ו/או לבטל את
התשלום.
 .30המפעיל מתחייב כי לא יעביר את הפרטים האישיים שמסרו המשתמשים באתר
לצד שלישי כלשהו ללא אישור מטעם המשתמש מראש ובכתב ,אלא במקרים
המפורטים להלן:
.1

כאשר המשתמש אישר לה מפורשות למסור את פרטיו ו/או מידע אודותיו
לצדדים שלישיים.

.2

אם המפעיל יהא מחויב על פי דין למסור פרטים או מידע אודות המשתמש
לצד שלישי.

.3

במקרה שהמשתמש יפר ו/או ינסה להפר את תנאי שימוש אלו ו/או אחד
מהשירותים המוצעים באתר ו/או במצב בו יפעל באתר ו/או בקשר אליו
בניגוד לדין.

.4

בכל מחלוקת ,תביעה ,או הליך משפטי ,אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין
המפעיל.

.5

במידה ופעילות האתר תשולב או תעבור לתאגיד אחר ,לרבות בשל
רה-אורגניזציה או מיזוג  -הרי שניתן יהיה להעביר לתאגיד האחר העתק מן
המידע שנאגר אודות משתמשים באתר ,ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי
הוראות תנאי שימוש אלו.

 .31המפעיל רשאי להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת גלישתו באתר,
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע
כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
 .32המפעיל רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות) " (cookiesלצורך תפעול שוטף ותקין
של האתר לרבות ,לצורך איסוף מידע סטטיסטי על שימוש המשתמשים באתר
ולצרכי אבטחת מידע .המשתמש יכול להימנע מיצירת  cookiesעל ידי שינוי
ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו הוא משתמש ולשם כך ניתן להיעזר בקובץ

העזרה של הדפדפן .המפעיל דואג כי האתר ומערכות האתר יתנהלו תחת רמה
נאותה של אבטחת מידע .עם זאת ,המפעיל אינו יכול להתחייב שלא תתבצע
חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר.
שונות
 .33המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק
ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 .34הדין ומקום השיפוט תנאי השימוש באתר ,התקנונים וכל עילה משפטית
הנובעת מהשימוש באתר ,לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו
לדין הישראלי בלבד ,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר
ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
 .35המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי
שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה ,כאמור,
באתר.
 .36המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתקן ,להוסיף או לשנות את תנאי השימוש
באתר ,מעת לעת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת ,בכפוף לכל דין.
 .37בתנאי שימוש אלו נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד ,ושימוש זה
כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.
 .38מחלוקות בעניין האתר ו/או השימוש בו ובשירותים המוצעים בו יתבררו במקרה
הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 .39לכל פניה ו/או בקשה ו/או שאלה ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת מדרכי
ההתקשרות המצוינים בעמוד "צור קשר".

