
 

 

 

 

 

  www.Horizon-Skyline.com  תקנון לשימוש באתר האינטרנט

  

  .קנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחדמטעמי נוחות נוקט הת

  .השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה

  .לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה חבר במועדוןהגלישה באתר ו/או הרשמתך כ 

  .התקנון הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי

  .הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת

  .אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות

  .שנה 17מעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל ו 17מיועדת ומותרת לגילאי  למועדוןההרשמה 

מסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול ה
  .זה

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר  
  .כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי

להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת,  אין לפרסם או
  .פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי

הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על 
  .ו מועברים בין המנוייםעצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים א

  .אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת

ר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות כל קש
"אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש 

אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם 
האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, 

  .רגשיים ואחרים

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות 
רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי 

  .תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות

  .כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר



לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים  הנהלת האתר אינה אחראית
  .בלבד

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, 
  .שלמותם, או מכל בחינה אחרת

  המשפט המוסמכים בתל אביב.על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי 
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, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא הבעלים של האתר השהינ "חברת "הורייזון סקאיליין בע"מהתקנון הינו בין 
כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה לתקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים 

  את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

  

  כללי
  .ההאתר, ומנוהל על יד ת, להלן בעל"הורייזון סקאיליין בע"מ"ר נמצא בבעלות חברת . האת1
  .לישראב. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט 2
  . תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.3
שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך  . הוראות תקנון זה יחולו על כל4

  לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות 5

  מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך 
 ההאתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעת ת. לבעל6

  הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
  ו.. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשה7
  הבלעדי. ההאתר, על פי שיקול דעת ת. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל8

  
  מוצרים ואספקתם

  . האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.1
  . בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.2
שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה.  . במקרה של מוצר3

  שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית. 72זאת באופן חד צדדי ועד 
 24תתף תוך . השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המש4

  שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
המוצר ו/או השירות שנרכשו ימתינו לרוכש המוצר דאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, ת האתר ת. בעל5

  בסניף החברה בשדה התעופה בהרצליה.

שלוח לקונה האתר ל תדאג בעלתשת האינטרנט, . במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך ר6
  של המוצר. אישור רכישה

  יהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:תהאתר לא  ת. בעל7
  לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. רמואכוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות ה 7.1
  ושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.רהד  אצל ספקים של שירותים או סחורותשביתה  7.2
  האתר. תכל סיבה שאינן בשליטת בעל 7.3

לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי,  תבמתחיי ההאתר איננ ת. בעל8
  יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.

  
  אופן ההשתתפות 

כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון,  סיכום הרכישה. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף 1
  '.וכד , מספר רישיון טייסמספר כרטיס אשראי

ת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא דל. הק2
  תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.



  . הרכישה אפשרית באמצעות שיק על שם הרוכש, העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי.3
בצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תהאתר  תע ההזמנה בעל. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצו4

  תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
  האתר ואישור הבנק על פירעונו. ת. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל5
  אישור הבנק על ביצוע ההעברה. . בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר6
  האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות. תוכן רישום העסקה במחשבי בעלישה סיכום הרכ. הפרטים כפי שהוזנו בדף 7
  . הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.8
או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, 9

ימים ממועד קבלת ההודעה על אי  7אישור העסקה תוך   הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת
האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת  תראה בעלתאישור העסקה ע"י חברות האשראי, 

  הפעולה.
   

  הביטול עסק
  . ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.1
  . במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.2
  . בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.3
(''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב  1981-. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א4

  (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
  . זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:5

  כן.. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצר5.1
  .1995-. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה5.2
  )בעיצוב אישי לוג בוק/(לדוגמא: בד"ח . טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.5.3
  . טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.5.4

שנמסרו לגביו על ידי המוכר  . במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים6
  תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו. -המציע 

הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי  תדע ויום מיום קבלת ה 14בתוך  -. דמי ביטול 7
מלא בגין  םשלותב לציין, כי הלקוח יחוייב בש''ח, לפי הנמוך, חשו 100מסכום העסקה או  5%ביטול בשיעור של 

  השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה  תשל בעל ה. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכות8

  מהרעה משמעותית במצבו.
הנכס או . בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין 9

בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו 
  .המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא

  האתר תביטול מכירות מצד בעל
י, את הפעילות באתר ו/או הבלעד האת הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעת הלעצמ תהאתר שומר ת. בעל1

  לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  . בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.1.1
  .. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה1.2

  אבטחה ופרטיות
ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים  ,רמושבאמצעי זהירות מקובלים על מנת ל תהאתר נוקט ת. בעל1

  .SSL באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או 2

ייגרם ללקוח או למי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר ש תיהיה אחראיתהאתר לא  תהנובעים מכוח עליון, בעל
  מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת  תהאתר מתחייב ת. בעל3
לידי גורם צד ג' ללא הסכמת  לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים

  .הלקוח

  
  שירות לקוחות

  . לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל:1
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