תקנון ותנאי שימוש אתר שוק העיר
ברוכים הבאים לאתר שוק העיר .האתר הוקם לרווחת חברי מועדון שוק העיר ,לקוחות שוק
העיר והקהל הרחב (להלן" :הלקוחות").
אתר זה מופעל על ידי חברת שוק העיר (ט.ע.מ.ס ).בע"מ ,ח.פ 515121630 .מרחוב ליאון שרייבר
 1קריית מלאכי  ,ו/או מי מטעמה (להלן" :שוק העיר") .ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בקשר
לאתר למוקד שירות לקוחות של שוק העיר באמצעות דוא"ל  customer@shuk-hayir.co.ilאו
טלפון  08-9559800או פקס  . 08-9559839מענה יינתן בימים א'-ה' בין השעות .8:30-17:00
הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר על ידי גולש ו/או משתמש ו/או לקוח
("משתמש" או "לקוח") והם מהווים חוזה מחייב בין הלקוח לבין שוק העיר .שימוש באתר משמע
הסכמה לתנאי השימוש כאמור .על כן ,הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר
המפורטים להלן.
רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעילות משפטית מחייבת .משתמש שהינו קטין או
אינו זכאי לבצע פעילות משפטית ללא אשור אפוטרופוס נדרש לקבל אשור מאת הוריו או
האפ וטרופוס החוקי לעשות שימוש באתר .האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי
שאינו זכאי לבצע פעילות משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.
מטרת האתר ותכניו
האתר כולל מידע שימושי ללקוחות ובכלל זה רשימת סניפים ,מבצעים ,פרטים אודות מועדון
הלקוחות וכרטיסי המתנה .עם זאת ,המידע המוצג מהווה מידע כללי ואין לייחס למידע ו/או
לתכנים באתר כאל ייעוץ או המלצה כלשהי .כל החלטה של הלקוח על סמך המידע המוצג
באתר הינה על אחריותו הבלעדי ואין לשוק העיר או מי מטעמה כל אחריות בקשר להחלטה כאמור.
שוק העיר תעשה כמיטב יכולתה לספק מידע עדכני ומדויק .עם זאת ,אם וכאשר יתגלו אי דיוקים
בקשר למידע המופיע באתר ,לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד
שוק העיר או מי מטעמה.
מבצעים
שוק העיר תעלה לאתר מעת לעת פרסומים של מבצעים המתקיימים באחד או יותר מסניפי
הרשת .הפרסום יכלול את כל הפרטים שיש לציין על פי דין לרבות תקופת המבצע ואת מספר
הפריטים במלאי.
מועדון לקוחות
אתר שוק העיר מציע ללקוחות להצטרף למועדון הלקוחות .על הלקוח המעוניין להצטרף לקרוא
את תקנון מועדון הלקוחות המופיע באתר ולמלא את פרטיו המדויקים והנכונים במקום המיועד
לכך.
בעת רישום למועדון הלקוחות פרטי הלקוח יישמרו במאגר מועדון לקוחות של שוק העיר
שמספרו ____ ("מאגר הלקוחות") .הלקוח מצהיר כי רישום פרטיו האישיים נעשה מרצונו
החופשי וכי פעולת הרישום מהווה הסכמה להיכלל במאגר הלקוחות .מובהר כי הלקוח אינו חייב
על פי חוק למסור את פרטיו .כל לקוח המעוניין להסיר עצמו מן המאגר רשאי להודיע על כך בכתב
לשוק העיר בכל עת.
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בעת הסרתו ממאגר הלקוחות תבוטל חברותו במועדון הלקוחות.
מידע חיצוני
באתר עשוי להופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים ,יצרנים וכו') מידע כאמור מוצג
באחריות הגורמים החיצוניים בלבד ושוק העיר אינה אחראית לאמיתות תוכנו .שוק העיר לא
תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ,כספי או אחר ,שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן
המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.
הגנת הפרטיות
הגלישה באתר מתאפשרת ללא צורך במסירת פרטים אישיים או סיסמה.
בעת גלישת הלקוח באתר ,גם אם לא נרשם למועדון הלקוחות יכול שיצטבר מידע על מבצעים
שהביע בהם עניין ,עמודים או קטגוריות שבהם צפה ,הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד .שוק העיר
רשאית לאסוף מידע כאמור והוא ישמש אותה לפילוח סטטיסטי כמו כן ,שוק העיר רשאית
להעביר מידע כאמור ו/או להשתמש בו ,בין היתר ,לצרכי פרסום ,לשם משלוח דפי נחיתה ובלבד
שהקשר של הלקוח הספציפי למידע זה לא ניתן לזיהוי.
פרטי לקוח אשר נרשם למועדון הלקוחות של שוק העיר באמצעות האתר יישמרו במאגר
מועדון הלקוחות כאמור לעיל והשימוש במידע כאמור יהיה על פי דין.
הסכמה לקבלת פרסומת
ב עת הצטרפות למועדון הלקוחות או בעת מסירת פרטיו למטרה אחרת ,יציין הלקוח אם הוא
מעוניין לקבל דברי פרסומת מאת שוק העיר או מי מטעמו באמצעות הדואר האלקטרוני ,הפקס,
 SMSאו הודעה קולית .הלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לשוק העיר על
סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני :דוא"ל
customer@shuk-hayir.co.ilאו פקס . 08-9559839
אחריות
המידע באתר הינו מידע שיווקי בלבד הכולל את כל הפרטים על פי דין .עם זאת ,מדובר במידע
כללי ולא בהכרח ממצה .אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן
הפעילות של המוצרים המוצעים באתר .שוק העיר לא תהא אחראית לשום נזק ,ישיר או עקיף,
שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע.
שוק העיר לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה ,בעיית תקשורת וירוס או תקלה טכנית במחשב או
מכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח אשר באמצעותו הוא גולש באתר שוק העיר ,כתוצאה מגלישה
ו/או שימוש באתר שוק העיר.
איסור שימוש לרעה
לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר ,בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים
שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע ,חוק הגנת הפרטיות ,חוק זכויות
יוצרים וכל דין אחר .כמו כן לקוח לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל
וירוס אן כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות מערכת האתר.
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מבלי לגרוע מן האמור שוק העיר רשאית לחסום לקוח משימוש באתר אם על פי שיקול דעתה
הבלעדי נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את
שוק העיר בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר ,נגרם נזק לשוק העיר.
קניין רוחני
האתר והתכנים הכלולים בו ,לרבות סימני המסחר ,הזכויות הרשומות והזכויות שטרם נרשמו,
הלוגואים ,הטקסטים ,התמונות ,הגרפיקה ,קבצי שמע ווידיאו וקבצי מדיה אחרים ,עימוד האתר,
אופן סידורם של התכנים וכל רכיב אחר המהווה חלק מן האתר ,הינם קניינם הרוחני של שוק
העיר או של צד שלישי שנתן לשוק העיר הרשאה מפורשת לעשות בהם שימוש .אין להפיצם
ו/או להעתיקם ו/או לעשות בהם שינויים או עריכה ,תרגום או שימוש אחר כלשהו ,מלא או חלקי
למטרה מסחרית או באופן העלול לפגוע בקניין הרוחני של שוק העיר או של צד שלישי כאמור,
ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת שוק העיר.
דין וסמכות שיפוט
הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד .סמכות השיפוט הייחודית נתונה
לבתי המשפט במחוז תל אביב.
שונות
התקנון מנוסח בלשון זכר ,מטעמי נוחיות בלבד ,אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
התקנון מנוסח בלשון יחיד ,מטעמי נוחיות בלבד ,אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
לשוק העיר שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר שימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה.
שוק העיר רשאית לשנות בכל עת את המידע ואת תוכן האתר ,המוצרים והשירותים המוצעים בו
ואופן השימוש בו ללא הודעה מוקדמת וללקוחות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד שוק
העיר או מי מטעמה בקשר לכך.

שוק העיר מאחלת לך גלישה נעימה!
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