תנאי שימוש באתר
כללי
 .1אתר זה (להלן" :האתר") הוא בבעלותה של חברת אבני שהם אופנה בע"מ ,בעלת רשת חנויות
קיווי (להלן" :קיווי") .כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה
בפרשנות התקנון.
 .2תנאי השימוש באתר (להלן" :התקנון") יחולו על כל שימוש באתר .תקנון זה עשוי להשתנות מעת
לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של קיווי (נוסח תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך )14.3.2016
ונוסח התקנון המחייב והקובע בכל עת הוא נוסח התקנון המפורסם באתר .האחריות המלאה
להכרת הוראות התקנון ,חלה בכל עת עליך בלבד .הגלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר
(להלן" :השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן" :המשתמש")
לתנאי תקנון זה .המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע
ומסכים להן במלואן .ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא
לעשות שימוש באתר.
 .3ככל שתהייה סתירה ו/או אי התאמה בין תוכן האתר לבין התקנון ,תגברנה הוראות התקנון.
.4
 .5האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות
בלבד.
השימוש באתר
 .6המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה כלשהיא העלולה לגרום לחבלה באתר או במערכות
המחשב של קיווי ,לבצע פעולה העלולה לפגוע בשימושו של אחר באתר או לעשות כל שימוש
מסחרי באתר ,ומתחייב לשפות את קיווי מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק או הוצאה
שיגרמו לה בהקשרים אלה.
 .7קיווי תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להשעות או לחסום את הגישה לאתר ,באופן
זמני או קבוע ,של משתמש/ים שהתנהגותם ,על פי שיקול דעתה של קיווי ,עומדת בניגוד לתקנון
זה ,אינה הולמת ,פוגעת בזכויות קניין רוחני של קיווי או של צד אחר ,פוגעת באופן כלשהו בניהול
האתר או בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של קיווי ו/או עומדת בניגוד
להוראות כל דין.
מסירת פרטים על ידי המשתמש
 .8ככל שהמשתמש יבחר להצטרף למועדון הלקוחות של הרשת או לאחת מרשימות הדיוור או
התפוצה שלה (ככל שניתן יהיה לעשות כן באמצעות האתר) ויבחר למסור כתובת דואר
אלקטרוני ,כתובת ,מספר טלפון סלולארי או כל פרט אחר ,יהווה הדבר הסכמה של המשתמש
לקבלת הודעות וחומר שיווקי שקיווי ו/או שותפיה העסקיים מפיצים ו/או יפיצו בעתיד באשר
לעדכונים ,תזכורות ,מבצעים ,הנחות ,הטבות בלעדיות וכדומה ,בכל אמצעי תקשורת שהוא
לרבות מסרונים ,דוא"ל ,דואר ,וכדומה.
 .9למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר
ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר ,ייאגרו במאגר
המידע של קיווי .הרישום /או השימוש באתר מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע
כאמור ולעשות בו כל שימוש ,בהתאם לדין.
 .10קיווי תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (" - "cookiesקבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על
הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת לספק למשתמש שירות
מהיר ויעיל ,למנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר
ולשימושים סטטיסטים ואחרים של קיווי .עם זאת ,יובהר כי המשתמש יוכל לבחור ,בדפדפן בו
הוא עושה שימוש ,כך שלא יאוחסנו או שיימחקו קבצי ה"עוגיות".
 .11קיווי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ,ככל האפשר ,על סודיות המידע הנמסר
על ידי המשתמש .למרות האמור ,קיווי לא תהא אחראית ,בכל מקרה ,לכל נזק שהוא ,עקיף או

ישיר ,שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות
במקרים שאינם בשליטתה של קיווי ו/או הנובעים מכוח עליון .
פעילות האתר
 .12השירות באתר ניתן כמות שהוא ) (AS ISולא תהיה למשתמש כל טענה ,תביעה או דרישה
בקשר עם תכונות השירות ,מאפייניו ,מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 .13קיווי מתכוונת כי המידע באתר יהיה נכון ומדויק אך יתכן כי לא יעלה בידה ,לרבות עקב טעויות
טכניות ו/או אחרות .לפיכך ,יובהר כי קיווי לא תהא אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו באתר
וכי אין באמור באתר כדי ליצור מצג ו/או תשתית להסתמכות של המשתמש .במקרה בו נפלה
טעות במחיר מוצר ,מבצע או שירות ,טעות זו לא תחייב את קיווי ובכל מקרה המחירים
והמבצעים בחנויות עצמן יהיו הקובעים (ככל שיפורסמו מחירים באתר).
קניין רוחני
 .14כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר ,לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר ,האתר עצמו,
כתובתו ,קוד המקור שלו ,התמונות ,בסיסי הנתונים ,פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור
בהפעלתו ,הם ויהיו בכל עת רכושה הבלעדי של קיווי.
 .15אין להעתיק ,לפרסם ,להפיץ ,לשכפל ,לתרגם ,לתרגם ,למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר
(לרבות תמונות ,טקסט ,סימני מסחר ,שם המותג קוד המקור ,בסיס הנתונים ,רשימת המוצרים
וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של קיווי מראש ובכתב .יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם
לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף ,באמצעות
תוכנות ו/או אמצעים אחרים ,והפצת נתונים מתוך האתר ,באופן מסחרי או פרטי.
 .16אין להציג את האתר בתוך מסגרת ) , (Frameגלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים
בתוכו ("קישור עומק") ,אלא לעמוד הבית בלבד.
 .17מבלי לגרוע מהאמור ,כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה ,עיצוב ,הצגה
מילולית ,סימני מסחר ,אייקונים ,כל התוכן המילולי ,סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,
הם ויהיו בכל עת בבעלותה הבלעדית של קיווי.
 .18אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה ,מכשיר ,אביזר או
פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט
פרסומות ותכנים מסחריים.
 .19אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של קיווי.
שונות
 .20קיווי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק – לרבות ישיר ,עקיף ,תוצאתי או מיוחד
– שייגרם למשתמש או לצד שלישי ,כתוצאה האתר ,תהא עילת התביעה אשר תהא ,לרבות
הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 .21קיווי לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר ,ככל שיופיעו ,ואשר מובילים
לאתרים אחרים .כמו כן קיווי אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים  /פעיל.
 .22תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית
והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך ,לפי
העניין ,בת"א-יפו.

