תנאי שימוש באתר :h.kobi
גולש /ת יקר/ה,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר " "h.kobiו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ,בין אם
הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם  (Domain Name) http://www.hkobi.co.ilובין אם מכל
שם מתחם אחר.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון
בינך לבין ח .קובי תעשיות עץ בע"מ (להלן" :ח.קובי" או "החברה") עקב כך ,הינך מתבקש לקרוא
תקנון זה במלואו ובעיון.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר ,ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל
להשתתף בשירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר ,לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים
ו/או נושאים שונים ,לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד " -השירותים").
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" – משמעם כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו " .ח.קובי ו/או
החברה"  -לרבות מנהליה ,עובדיה ,בעלי מניותיה ,וכל מי מטעמה.
כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה  -אף זכר במשמע.
כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד  -אף רבים במשמע.
כללי:
 .1אתר ( /http://www.hkobi.co.ilלהלן" :האתר") .הינו בבעלותה ובהפעלתה של חברת
ח .קובי תעשיות עץ בע"מ ח.פ( 511111841 .להלן" :המפעילה /החברה") ,שכתובתה:
קיבוץ יסעור ,ד"נ משגב ,מיקוד .20150
 .2התקנון מסדיר את היחסים בין המפעילה לכל אדם המשתמש בשירותי האתר .גלישה
ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון
זה .אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,כולם או חלקם ,אינך רשאי לעשות שימוש באתר
ח.קובי ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את
תנאי השימוש ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי
מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 .3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג ומין,
יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה .על אף האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה
ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו של החברה המופיע באתר
החברה ,יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.
 .4אתר ח .קובי נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי ,אלא אם צוין
אחרת במפורש.
 .5אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של ח.קובי או כל חלק מהם ללא אישורה
מראש ובכתב של החברה.
 .6האתר מפעיל בתוכו שני תחומים שונים עליהם יפורט בהרחבה בנפרד:


קטלוג החנות לרהיטים ומוצרי עץ.



מגזין

 .7התקנון יפרט את מדיניות השימוש באתר באופן כללי ויפרט את התנאים לכל אחד מן
התחומים כדלקמן:

חנות לרהיטים ומוצרי עץ:
 .8החברה מפעילה חנות לרהיטים ומוצרי עץ אשר היא מייצרת.
 .9החנות משווקת מוצרים באיכות גבוהה ,תוצרת החברה ואף מציעה שירותים שונים
בחנות .ניתן לרכוש בסניפים או במפעל שבקיבוץ יסעור כמן כן ,ניתן להזין פרטים באתר
ונציג של החברה יפנה אליכם.
 .10החברה רשאית להגביל את כמות רכישת המוצרים כפי שיפורסם בעת הרכישה ואף
לשנות את המחיר מעת לעת.
 .11החברה משווקת מגוון מוצרים המיוצרים ו/או מיובאים על ידי גורמים שונים ,בהתאם
החברה אינה אחראית על טיב המוצרים אשר אינם ביצור של החברה .כל פגם במוצרים
המיוצרים על ידי יצרן אחר הלקוח יודע ומסכים כי יהא עליו לפנות תחילה ליצרן
הרהיטים ולא לחברה.
המגזין
 .12הקישור למגזין הינו :
http://www.hkobi.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7
%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F
 .13מטרת המגזין הינה לאפשר ללקוח להנות ממגוון רחב של רעיונות עיצוביים והתרשמות
ממגוון המערכות המוצרים והפתרונות שמציעה החברה.
 .14התמונות המובאות במגזין הינן להמחשה בלבד.
שונות:
 .15פרטים אודות מוצר המופיע באתר ואודות תמחורו ניתן לקבל בטלפון.04-9969001/2:
 .16חלק מהשימושים באתר דורשים רישום המכיל פרטים אישיים לאור כך המפעילה
מעוניינת להגדיר מראש את מדיניותה בהגנת הפרטיות ואת תנאי השימוש הכלליים
ומתחייבת לפעול לפי המדיניות שתקבע בתקנון.
 .17השימוש באתר על כל תכניו והשירותים הניתנים בו מוצעים בכפוף לקבלתך את כל
התנאים הכלולים בתקנון .על כן יש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש באתר .השימוש
מהווה הסכמה לתנאי התקנון .חריגה מהוראות התקנון הינה לשיקול דעת המפעילה
ואינה מהווה תקדים מחייב בכל מקרה אחר.
 .18המפעילה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 .19אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 .20עם ההרשמה לאתר בכל תחומיו המשתמש נותן הסכמה מפורשת לקבלת דיוור אלקטרוני
ישיר וכן מידע שיווקי ו/או אחר .בכל עת ניתן יהא לבטל את ההסכמה ולחדול מקבלת
פרסומים .הביטול יעשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת .hai-kobi@zahav.net.il
 .21בנוסף ,ניתן לפנות בכתב למפעילה על מנת להסיר את פרטיך ממאגר המידע .נא לוודא
הגעת פניה כתובה למשרדנו כמפורט לעיל.
 .22החברה מעלה לאתר תמונות מתוך קטלוגים שונים של החברה ,תמונות אלו מוגנות ע"פ
חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.
 .23בהרשמה לאתר יש שתתבקש להזין פרטיים אישיים .נתונים אלו ואחרים יאספו וישמרו
במאגר המידע של החברה .למפעילה הזכות להשתמש בתכנים ו/או בפרטים וייתכן כי
תעביר מעת לעת מידע ממאגר הנתונים לרבות פרסומים שונים למפרסמים שונים ו/או
לצדדים שלישיים .שימוש באתר מהווה הסכמה להעברת המידע כאמור ולא תהא
למשתמש טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה עקב כך.
 .24אין להשתמש באתר לשימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת .אין
לאסוף מידע או להעתיקו לגבי משתמשים אחרים באתר ואין להעבירו לגורם שלישי
כלשהו .בנוסף אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר הן בפרסומם
באינטרנט ו/או בכל שימוש אחר.
 .25המפעילה רשאית להסיר או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתה .המפעילה אינה מחויבת
לפקח באופן שוטף על האתר .במידה ונתקלת במידע /תוכן פוגעני הנך רשאי לפנות
להנהלת האתר בדוא"ל לכתובת.hai-kobi@zahav.net.il :
 .26המפעילה אינה אחראית על תקלות בהפעלת האתר הנגרמות מעת לעת.
 .27כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר /המפעילה.
הן לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר ובקשר לכל פרסום בו .המפעילה רשאית לבצע
הסכמים עם צדדים שלישיים לצורך הסדרת זכויות הקניין הרוחני.
 .28הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראת כל דין ובכללם יחולו כל ההגבלות והאיסורים
הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
 .29הפרת אבטחה ו/או תנאי מתנאי השימוש שפורטו לעיל עלול לחייבך בחבות אזרחית או
פלילית ע"פ דין.
הדין החל וסמכות שיפוט:
 .30דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו ,התקנון יפורש על
פיהם ,וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית
המוסמכת בחיפה בלבד.
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