
 תקנון ותנאי השימוש באתר סלקט תקשורת 

 מבוא  .1

-" והאתר "  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת סלקט תקשורת בע"מ )להלן בהתאמה: .1.1

 "(. החברה" 

השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר   .1.2

 "(.המשתמש/ים תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר )" "(, ואלה חלים, ללא תנאי השימוש עצמו )" 

לפיכך הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש של   .1.3

 האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. 

 של האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.  השימושתנאי  .1.4

ת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה  החברה רשאית, בכל ע  .1.5

 יחייב את המשתמשים באתר לכל דבר ועניין. 

החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או   .1.6

כמו כן,   ותוכנו. אופיו להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את 

החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם,  

על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן  

 קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. 

צוא באתר מידע רב בתחומים שונים, לרבות אך לא רק מידע על מבנה החברה, חנות  ניתן למ .1.7

לרכישת מוצרים ואביזרים, מידע על מבצעים, חבילות והטבות שונות למנויי החברה, מידע    תוירטואלי 

 אודות מרכזי שירות ונקודות מכירה של מוצרי החברה, מידע תפעולי ועוד. 

 מיועדות להמחשה בלבד. כל התמונות באתר  .1.8

אנא שים לב, חלק מן השירותים המוצעים באתר ניתנים בכפוף לתשלום, כמפורט באתר ו/או בתנאי   .1.9

השימוש. אם אתה מנוי או משלם על שירות משירותי החברה, יכול שהתשלום יתבצע באמצעות  

ל השימוש  מיוחד לכך. ע  באופןאמצעי התשלום המצוי בידי החברה או באמצעי תשלום שיימסר  

באתר חלים התנאים המפורטים להלן. בנוסף, וככל שהנך מנוי על שירות משירותי החברה, יחולו גם 

תנאי הסכם ההתקשרות הכללי בינך ובין החברה ו/או תנאי השימוש הספציפיים לשירות מסוים,  

תנאי תכנית התעריפים שלך, לוח התעריפים של החברה, וכל שאר המסמכים והמקומות בהם  

פורטים כללי שימוש ומחירים, כולל מסמכים כאלה שיהיו קיימים בעתיד )למשל, תקנון וכללי  מ

 ם(.המבצעים מיוחדים, מחירים של פריטי תוכן באתר זה והכללים שחלים עלי 

אם אינך מנוי או משלם על שירותי החברה, תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים   .1.10

 באמצעות כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל. באתר ולפי הצורך לשלם עבור שירותים 

 

 תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר  .2

למען הסר ספק יודגש, כי התנאים הכלליים לקבלת שירותי רט"ן ו/או כל שירות אחר חלים בכל   .2.1

 רכישה ו/או שדרוג אשר בוצעו באמצעות האתר. 

אתר, יחולו, בנוסף על תנאי השימוש הכלליים של  שים לב, בכל מקרה של רכישת מוצר ו/או שירות ב .2.2

האתר, גם התנאים הספציפיים לרכישת המוצר/השירות. ככל שלא קיימים תנאים ספציפיים כאמור,  

יחולו הוראות תנאי השימוש הכלליים המפורטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין  

ת בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי  ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפים לבין ההוראו

 השימוש הקבועים בהסכם הספציפי. 



"(. יובהר, כי  הצעות"  באתר מציעה החברה, מעת לעת, מגוון של הצעות, מוצרים ושירותים )להלן: .2.3

תוקפן של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאים של כל ההצעה, והחברה שומרת לעצמה את  

להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או תעריפים המפורטים או המצויים    תהזכות הבלעדי

 באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש. 

 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, כפי שיחול בעת ביצוע ההזמנה.  .2.4

תא דוא"ל  ומעלה, בעלי   18ביצוע רכישות והזמנות שירותים באמצעות האתר יתאפשר אך ורק לבני  .2.5

פעיל, הם אזרחי ישראל )בעלי ת.ז. תקפה( וכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל. למען הסר ספק, 

 של מוצרים תהא כפופה תמיד לזמינותם במלאי הקיים של החברה במועד ביצוע ההזמנה. ה רכיש

ביר,  במידה וביצעת הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, החברה תמסור לך הודעה על כך, תוך זמן ס .2.6

והזמנתך תבוטל )ככל שלא תהיה מעוניין במוצר חליפי(. בכל מקרה כאמור, לא תשמע כל טענה ו/או  

תביעה כלפי החברה והחברה לא תהא אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך, אם ייגרם, 

 בגין ביטול ההזמנה. 

רטיסי האשראי לביצוע החיוב  תנאי מוקדם לכניסת הזמנה כלשהי לתוקף הינו קבלת אישור מחברת כ .2.7

 בגין רכישת המוצר או השירות שהוזמן. 

בכפוף להוראות הדין, החל ממועד אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה, תהא חייב למלוא עלות   .2.8

וטיפול   עסקת הרכישה שביצעת, לרבות עלויות משלוח )לרבות אחריות וביטוח ביחס למשלוח(

 בהזמנה. 

רשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומי  מועד קבלת ההזמנה כפי שיי  .2.9

 החברה בעניין זה יהוו ראיה מכרעת בנדון. 

 מוצרים ה אספקת .3

אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות   .3.1

תתאפשר אספקת מוצרים בים מעבר לקו הירוק ובתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא  ישו

 פלשתינית. לעזרה ו/או ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות ה 

ספקת המוצר אאספקת מוצר שהוזמן באתר תהא כנקוב בתנאי הזמנתו. למען הסר ספק חישוב ימי  .3.2

 ייעשה ביחס לימי עבודה בלבד. 

שליחות  באמצעות או  24, דואר  ניתן לקבל מוצר שהוזמן באתר באמצעות משלוח בדואר רשום .3.3

 לות צד שלישי )להלן:עעל ידי שליח מטעם חברת שליחויות שבב "(האספקה  אמצעי)להלן: " 

 . ושל המוצר הנרכש  בכפוף לתנאי התשלום, ההובלה והאספקה של החברה, זאת "(השליח" 

או מי מטעמן, לא  /בבעלות צד שלישי ו מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת השליחויות  .3.4

תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או  

ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני  למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית 

א תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח ל

 תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 

ימי עסקים ממועד אישור   )חמישה( 5מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינו עד  .3.5

 אספקת מועדובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר )להלן: "  ביצוע ההזמנה

 "(.מוצרים 

לישובים המרוחקים מאזור המרכז, או לישובים  אספקת המוצרים מועד , 3.5על אף האמור בסעיף  .3.6

 לארוך זמן רב יותר מהמובטח. מעבר לקו הירוק, עשוי  

ידו לכתובת של הלקוח בהתאם לכתובת שנמסרה החברה תשלח ללקוח את המוצרים שנרכשו על  .3.7

 על ידי הלקוח במסגרת ביצוע ההזמנה. 



 שעות וימי האספקה  .3.8

. בימי 18:00-ל  08:00בין השעות  ההזמנה תסופק בין הימים ראשון עד חמישי )ימי עסקים בלבד(

 שישי, שבת, חג וערבי חג לא תתבצע אספקה. 

ועד לנוחות  הלקוח יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת הממועד אספקת המוצרים שנרכשו על ידי  

הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או בכל מקרה התלוי בלקוח  

ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת  

מטעמם, לרבות בכל מקרה של שביתה, השבתה, אירועים  השליחוית ו/או צד ג' ו/או כל הבא 

וכו'. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה  ביטחוניים, מזג אוויר, סגר  

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או חברת השליחות  

 ו/או מי מטעמן. 

 

 האינטרנט  באתר שבוצעה  רכישה ביטול .4

 )להלן ולעיל: 1981-החברה מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .4.1

לרכישת מוצרים באמצעות אתר  "(, קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה  הצרכן  הגנת חוק" 

 . "(עסקה  ביטולהאינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן )להלן: " 

יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו   להלן .4.2

 צד  כל מזכויותבאתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע 

  הינו  הצרכן הגנת  חוק של והמחייב  המלא,  העדכני הנוסח כי  יצוין.  הצרכן  הגנת לחוק בהתאם

 "רשומות". ב  המפורסם לנוסח בהתאם

 : כך קובע  הצרכן הגנת לחוקג)ג( 14 סעיף .4.3

   -  ההעסק  את לבטל  הצרכן רשאי  מרחוק מכר בעסקת" 

  המסמך קבלת מיום או, הנכס  קבלת מיום ימים עשר ארבעה ועד  העסקה עשיית  מיום  – בנכס (1)

 ;"מביניהם המאוחר לפי )ב(,  קטן בסעיף האמורים  הפרטים את  המכיל

 "(. הביטול תקופת)להלן: " 

  ידי   על ביטול הודעת מסירת באמצעות תעשה  האינטרנט באתר  הלקוח ידי על  שבוצעה רכישה  ביטול .4.4

  של  הזהות תעודת   ומספר מלא שם תכלול  אשר, הביטול תקופת   במסגרת וזאת  לחברה   הלקוח

  נוסף מזהה  פרט -"פ בע  הודעה נמסרה ואם,  לבטל מבקש הלקוח  אותה העסקה ופרטי,  הלקוח

  "(:ביטול  הודעת)להלן: "  להלן  המפורטות הביטול מדרכי אחת בכל וזאת, החברה  לדרישת 

 ; 1-801-557055או   09-9704181במסירת הודעה במוקד השירות והתמיכה   –ת  טלפוני •

 ;  support@cellact.net החברה של הלקוחות  שירות של"ל דוא   לכתובת – אלקטרוני בדואר  •

   ;055-7000171( למספר  SMSמסרון )  שליחת  •

 הודעת  ידו  על שנמסרה  לאחר  הלקוח לידי הגיעואו /ו ללקוח  נמסרו  המוצרים  בו במקרה  כי מובהר  .4.5

  להעמידםאו  /ו  לחברה המוצרים את להחזיר מתחייב  הלקוח, בוטלה  שעסקתו לאחראו  /ו  ביטול

   .  הצרכן הגנת חוק  להוראות  ובכפוף  העניין לפי, קבלתם עם מיד החברה לרשות

  או ותיק  אזרח, מוגבלות  עם אדם שהוא  צרכן עם  שנערכה עסקה ביטול, הצרכן  הגנת לחוק בהתאם .4.6

"(, יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הצרכן)להלן: " חדש עולה 

ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי  14, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף המוצר

העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות  
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  להציג מהצרכן לדרוש  רשאית תהיה   החברה,  כאמור קרה במ. אלקטרונית  תקשורת  באמצעות שיחה

 . מתאימה תעודה  בפניה

של ביטול עסקה, שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת הנכס במועד שנקבע, או הפרה   במקרה .4.7

מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור   לגבות רשאית  תהיה החברה -אחרת בידי החברה 

ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק  100ממחיר המוצר נשוא העסקה, או  5%שלא יעלה על 

הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של  

 החברה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה. 

  תפעל החברה, לעיל  4.1-4.7של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים   במקרה .4.8

  ביטול בגין)נטו(   בפועל   ששולם ולסכום  ששולם התשלום  לאמצעי בהתאם, הלקוח של חיובו  לביטול

 החברה  בפועל חויב הלקוח בו במקרה  כאשר, הביטול  הודעת קבלת מיום  ימים  14  בתוך, העסקה

  .החיוב ביטול מהודעת  העתק  ללקוח ותמסור לזכותו   תפעל

 החברה ,  הצרכן הגנת  לחוקה)ג( 14 סעיף להוראת בהתאם כי הלקוח של לידיעתו  מביאה החברה .4.9

     .במצבו  משמעותית  מהרעה כתוצאה  המוצר של ערכו ירידת  בשל נזקיה  את לתבוע   רשאית

 יצירת חשבון משתמש באתר והשימוש בו  .5

מאובטחת לחלק מן התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר ייתכן שתידרש על מנת לאפשר גישה  .5.1

 ליצור לעצמך חשבון  משתמש על ידי מילוי פרטים באתר ובחירת שם משתמש וסיסמא. 

שים לב, על מנת לשמור על אבטחת המידע שלך באתר, הנך מתבקש שלא למסור את סיסמתך ו/או   .5.2

ולדווח לחברה על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או  שם המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו 

אובדן פרטים אלו כאמור. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של  

 אחר.

זכור, עם יצירת חשבון המשתמש באתר תהיה אחראי באופן מלא לכל פעולה שתבוצע תחת   .5.3

יסמה שלך וגם אם צד ג' יבצע בהם שימוש  חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הס 

 בהעדר הרשאה מפורשת ממך. 

הנך מצהיר בזאת כי כל הנתונים שיימסרו על ידך לחברה בעת יצירת חשבון משתמש באתר ו/או   .5.4

בעת רכישה אחרת באתר ו/או בכל עת בו הנך מוסר את פרטייך לחברה לצורך רכישת שירות או  

ם. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה, לכאורה, עבירה פלילית  הנם נכונים, מלאים ועדכניי – מוצר 

והחברה שומרת על זכורה לנקוט נגדך בהליכים בגין כל נזק שייגרם לחברה, במישרין או בעקיפים, 

 עקב כך. 

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום ממשתמש מסוים גישה לשירותים המסופקים  .5.5

במקרים של חשד לעבירה על החוק ו/או הפרת תנאי השימוש באתר ו/או  באמצעות האתר, וזאת 

 במקרים של הפרעה לפעילותו התקינה של האתר. 

לידיעתך, החברה נעזרת במנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות   .5.6

החברה  המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת

אינה יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, חשיפת מידע או תקלות והפרעות  

 לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה בעניין זה. 

 

 קישורים ומידע המוצג באתר  .6

כני שירותים, פרסומות קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, ת-האתר יכול שיציע קישורים, היפר .6.1

וכיוצא באלו המוצגים באתר ואשר נמסרו לחברה על ידי צדדים שלישיים, ומוצגים באתר כפי שהם 

(as is:החברה אינה מפקחת על הקישורים והפסרומות או בודקת  קישורים ופרסומות"  ( )להלן .)"



גנת הפרטיות  אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות ה

שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני  

או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין הקישורים והפרסומות, התוכן שיפורסם בהם או בכל אתר  

 אחר המקושר אליהם או לאתר. 

ים לאתר, בדפים שאינם נמצאים  החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישור  .6.2

לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם  מתחייבים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים 

אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור  

 דוף או השימוש בהם. פלנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הד 

וכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך או הטלפון החכם שלך. החברה  האתר עשוי להציע ת  .6.3

אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן 

לצרכיך או לדגם המחשב או הטלפון שברשותך. טעינת התוכנות הינה באחריותך המלאה והבלעדית  

  אובהן כפוף לתנאי הרשיונות הנכללים בהן. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר  והשימוש

 עקיף, שיגרם כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות.  

 

 שימוש בשירותי תוכן באתר  .7

במסגרת השירותים שיוצעו באתר, ייתכן ויתאפשר לך לשמור נתונים ו/או מידע ו/או יצירות מכל סוג שהוא  

לרבות מוסיקה, תמונות, תכני וידאו וכ'ו, באזור אישי שיוקצה לך. כמו כן, ייתכן שיתאפשר לך לשלוח  

הודעות או להתקשר עם מנויים אחרים. בנוסף, ייתכן והחברה תאפשר הורדה ו/או האזנה ו/או שימוש אחר  

 שלישיים )להלן: ביצירות בבעלות החברה/שלחברה יש רישיון שימוש או רישיון לאפשר שימוש לצדדים

"(. מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש הכלליים באתר ותנאי ההתקשרות הספציפיים ביחס  שירותי תוכן" 

 לכל שירות, על שימושים כאמור יחולו ההוראות הבאות: 

אישי ופרטי בלבד בשירותי התוכן. אין להעתיק, להשכיר, לשכפל,   באופןניתנת לך הרשאה לשימוש  .7.1

שווק, לשדר, לבצע בפומבי או להעמיד לרשות הציבור כל תוכן משירותי התוכן, ללא  להפיץ, למכור, ל

הרשאה מפורשת בכתב מבעל הזכויות )בכל מקרה בו אינך בטוח מיהו בעל הזכויות המתאים בתוכן  

לפנות אל החברה על מנת לקבל את פרטי הקשר שלו לשם פנייה לקבלת אישור   ך כלשהו, באחריות

אישי בתכנים, בעיצובים או בשירותים המוצעים  שימושלעשות כל שימוש שאינו  כאמור לעיל(. אין 

באתר, או לאסוף נתונים מן האתר בכל דרך שהיא או להפיצם באופן מסחרי, בלא קבלת רשותה  

 המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה )אם תינתן(.

חלות מגבלות זכויות יוצרים ביחס לשימוש בחו"ל. כל   לתשומת ליבך, ייתכן ועל חלק משירותי התוכן .7.2

 ידך ושאינו תואם למגבלות האמורות עשוי לעלות כדי הפרת זכויות קניין רוחני.-שימוש שייעשה על

החברה תהא רשאית לקבוע מגבלות ביחס להעלאת תוכן לאתר, לרבות אך לא רק, קביעת מספר   .7.3

התכנים )לבד או במצטבר(, גישה לשירותים והעלאת תוכן  הימים המקסימאלי לאחסון תוכן, גודל 

 נוסף, מבלי שתהיה לך טענה או תביעה בעניין. 

במידה והחברה תאפשר העלאת תכנים לאתר הנך מתחייב בזאת שכל תוכן אשר יועלה על ידך   .7.4

ני,  לאתר, יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם ו/או גורם אחר, לרבות בזכויות קניין, קניין רוח 

זכויות יוצרים וסימני מסחר. הנך מתחייב שלא להעלות כל חומר בלגתי חוקי, טורדני, מעליב, עוין, 

ו/או לשון הרע ו/או פוגע   ה מאיים או גס רוח, שקרי, מטעה או העלול להטעות צרכן, מסולף, מוציא דיב

ת או לאפליה פסולה  בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, או בעלי אופי המעודד לגזענו

על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או  

כלכלי, או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או  -עמד חברתימנפשית, אמונה, השקפה פוליטית או 



או המכיל תוכנות מחשב  הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים באתר

פוגעניות. משתמשי האתר לא יפרסמו ו/או יעלו לאתר תוכן וכל חומר שעשוי להוות ו/או לעודד  

לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.   התנהגות פלילית או להקים עילה

ל פעולות  לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתמשים אחרים ולא יספקו מידע ע   רמשתמשי האת

בלתי חוקיות ו/או סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, 

קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה 

שי כאמור ו/או כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופ

ו/או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את    האינטרנטלכל משתמשי 

מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן, המשתמשים לא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לחברה ו/או  

 למי מטעמה נזקים מכל סוג שהוא.

אשר אינו תואם את המפורט   החברה רשאית לסרב להעלות או להסיר, לאלתר ובכל עת, כל תוכן .7.5

או במישרין, בחברה ו/או במי   ןלעיל ו/או שאינו הולם את ערכי החברה, ו/או העשוי לפגוע, בעקיפי

האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן    ימטעמה ו/או במתשמש

 הודעה מראש. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין. 

ינך האחראי הבלעדי לתכנים שיועלו על ידך, ואתה תהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי ה .7.6

אשר ייגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מתוכן מפר או מהפרת הוראות תנאים אלו.  

בנוסף, הנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל חיוב או תשלום שיוטל על החברה עקב הפרה  

 משפטיות ושכר טרחת עורך דין.  הוצאות כאמור, לרבות

 

 נוהל הודעה והסרת תוכן .8

כפי שהובהר לעיל, החברה רשאית לפקח על התוכן שיועלה לאתר, אך גם אם תעשה זאת, החברה  .8.1

ידי משתמשים אחרים לאתר בשום צורה שהיא, או לכל תוצאה -לא תהא אחראית לתוכן שיועלה על

 אשר תנבע מהשימוש בו. 

אין באפשרות החברה לקיים בקרה על התכנים המועלים על ידי לקוחותיה ועל ידי משתמשי  יובהר כי  .8.2

האתר. לפיכך, ועל אף התחייבות הגולשים שלא לעשות כן, יתכן ויועלה לאתר תוכן שאינו תואם את  

הנחיות החברה. במידה ונתקלת בתוכן הפוגע בך או באחר בכל צורה שהיא, הינך מתבקש לפנות  

דם, תוך מתן פרטים ספציפיים אודות התוכן הפוגעני לכאורה )לינק לדף הרלוונטי, צילום  אלינו בהק 

מסך, סיבות להיות התוכן תוכן פוגעני וכן דרכי יצירת קשר איתך( ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לבחון 

 את הפניה ולטפל בה בהקדם האפשרי. 

בכל מקרה שיוסר תוכן כתוצאה מפנייתך, תהא החברה רשאית ליידע את מי שהעלה את  שים לב:  .8.3

התוכן לאתר בדבר הסרתו ולמסור לו את פרטי מבקש ההסרה. בהגשת בקשה להסרת תוכן של  

 אחר, הנך נחשב כמי שהסכים למסירת הפרטים כאמור.  

 

 פרטיות .9

ת השמירה על הפרטיות המפורטת  החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניו  .9.1

להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד 

שאינם  במידה לנהוגמידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד 

 באתר.  מסרו לאחרים בקשר עם ביקורםיהאישיים ייאספו או י  שפרטיהםמעוניינים 

החברה מנהלת מאגר מידע ותהא רשאית לעבד כל נתון על מנוייה או על המשתמשים באתר )כגון   .9.2

"(,  פרטים אישיים" או " מידע אישישם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב( )להלן: " 



המשתמשים/מנויים מרצונם  אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ו/או שהועברו על ידי 

 החופשי. 

החברה מתחייבת כי השימוש שייעשה במידע האישי ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה  .9.3

 העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין. 

ו מעוניין  אם משתמש )שאיננו מנוי האתר )היינו משתמש שאינו בעל חשבון משתמש באתר(( אינ  .9.4

שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת  

 פרטיו האישיים לחברה כאמור. 

שנים, נדרשת הסכמת   18מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו  .9.5

 הורה או אפוטרופוס. 

ם שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים  משתמש באתר אשר הסכים לתנאי .9.6

 הנהוגים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות 

זאת באמצעות פנייה בכתב או   המשתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעש בישראל.

 .  info@cellact.netבהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת:  

לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם  .9.7

במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, אם פרטיו האישיים של אדם אחר )לרבות ומבלי לגרוע,  

, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה( מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה  שם

את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש  

 באתר. 

שים לב, ביצירת שם המשתמש באתר ו/או בהפיכתך למנוי של החברה, הינך מסכים לכך כי החברה   .9.8

בצע פנייה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים  תהא רשאית ל

מעוניין בקבלת מסרים אלו, אנא פנה אלינו    ךבמידה ואינשונים הנוגעים לשירותי החברה. 
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 אחריות  .10

(. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר  as isשירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם )  .10.1

יינתן כסדרו או בלא הפסקה ושיהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים,  

 קלקולים, תקלות. 

שימוש באתר יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. בעשיית שימוש באתר הנך  ה .10.2

מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר  

 והשירותים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך. 

החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר   משתמשי האתר פוטרים בזאת את .10.3

מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסק, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו  

כתוצאה משימוש באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים של  

או תוצאותיהם יופנו על ידך במישרין אל הצד השלישי   צדדים שלישיים המופיעים באתר, קבלתם

שממנו קיבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה 

 כלפי החברה. 

החברה ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של   .10.4

ה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין  התכנים המוצגים באתר, והיא אינ

רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר ו/או בקשר עם כל  

 שימוש אחר שיעשו המשתמשים באתר. 
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דין,  מבלי לגרוע מחסינות החברה ומכל הגנה העומדת לה לפי תנאי ההתקשרות או לפי כל  .10.5

החברה לא תשא בכל אחריות לכל עיכוב שייגרם באספקת המוצרים שהוזמנו על ידך באתר, או לכל  

נזק או קלקול שייגרמו במהלך האספקה, אשר מקורו בגורמים או נסיבות שאינם בשליטתה של  

 החברה. 

  הלקוח על חלה הלקוח לצרכי  והתאמתו מאפייניו,  תכונותיו,  טיבו, המוצר  לבדיקת  האחריות .10.6

  . בלבד

הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר,   באחריות .10.7

   .המוצר לו נמסראו /ו קיבל  בו  מהמועד  ימים  7 מחלוףוזאת לא יאוחר 

  של ממעשה כתוצאה נגרם אשר למוצר  נזקאו /ו  שבראו / ו  פגם  על אחראית  אינה החברה .10.8

 . השימוש להוראות  בהתאם שלאאו /ו  במוצר נכון לא טיפול או /ו משימושאו  /ו  הלקוח

, בכפוף  ממועד קבלת המוצר בלבד  חודשים 12  עד של לתקופה  תינתן למוצר  אחריות .10.9

להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת  

 החברה. 

  ששולם המוצר למחיר  השווה לסכום  עד מוגבלת , בלבד דין פי על  הינה החברה על החלה אחריות

   . בלבד

 
 קניין רוחני .11

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר,   .11.1

הסודות המסחריים, שירותי התוכן והמוסיקה, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, או של צדדים  

שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק,  

לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע או   לשדר, 

ומראש   גבכתבבשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה 

 ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתיתנן. 

אחרת, משום מתן  , מכוח השתק או בכל דרך עבו, במפורש או במשתמ  באמוראין באתר או  .11.2

 של החברה.  במופיעים באתר ללא ההסכמה בכת המסחררישיון או זכות להשתמש בסימני 

 

 סמכות השיפוט  .12

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים  

להתעורר בהקשר עם השימוש באתר  לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלקות שעלולים  

 יפו. - ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב


