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ללשוןגםכמתייחסבכתובלראותוישנוחותמטעמירקזכרבלשוןכתובזהתקנון.1.2
נקבה.

זה.תקנוןפרשנותלצורךמהןללמודואיןנוחותלצורכיניתנוהסעיפיםכותרות.1.3

באתר,פעולהכלביצועו/אוגלישהבלבד.באתרשימושכלעליחולוזהתקנוןהוראות.1.4
לפי הוראות התקנון.לרבות ביצוע הזמנה וכדומה, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג

ו/אולותהאלאוכיומקבלן,זהתקנוןלהוראותמודעהמשתמשכיהצהרהמהווהבאתרשימוש.1.5
מלבד טענות הקשורות בהפרתלמי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה,

התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

הבלעדידעתהשיקולפיעללפעםמפעםהתקנוןאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהחברה.1.6
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאיוהמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

לתנאי התקנון, לרבות לתנאיתקנון זה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש באתר מהווה הסכמה
שימוש המשתמש באתר מעיד עלמדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשך

עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך,

יהווהאתרדרךהמתבצעותהפעולותבדברהחברהשלהמחשברשומותכימסכיםהמשתמש.1.7
ראיה

לכאורה לנכונות הפעולות.

אולהתערבותאפשרותכלללאדהיינו,AS-ISשהואכפיהינושבוובתכניםבאתרהשימוש.1.8
האיסור להשתמש באתר ו/אושינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית

בתוכן באופן חלקי או כולל לשםבתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש
מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא עלהעתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה,

ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.
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שהםכמותומוצגיםכללייםהינםבאתרוהנתוניםהמפרטיםהתמונות,המידע,כן,כמו.1.9
ספציפי. מובהר כי כל המוצרים ו/אולהמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם או למוצר

החברה.האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי

אומחשבכלבאמצעותבוהכלוליםובשירותיםבאתרהשימושעלחליםבאתרהשימוש.תנאי1.10
למיניהם וכיו"ב. כמו כן הם חלים עלמכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד

כל רשת או אמצעי תקשורתהשימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות
אחרים.

באתררכישותלבצעהזכות/כשרות.2

להלן:המפורטיםהמצטבריםהתנאיםאחרימלאאשרמשתמשכלבאתררכישותלבצערשאי.2.1

בןהינוכיהמשתמשמצהירזהבכללמחייבות,משפטיותפעולותלבצעכשירהנו.המשתמש2.1.1
יותר.מבוגראושנה18

אשראי,כרטיסהינוהרכישהלבצעהמשתמשמעונייןבאמצעותוהתשלוםאמצעיבאם.2.1.2
מחברות כרטיסי האשראי הפעילותהמשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת
כאמור, לעשות בו שימוש.גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי

שלרכישותלבטלו/אולרכישותהגישהאתלמנועהזכותאתלעצמהשומרתהחברה.2.2
ו/או הוראות תקנון זה אומשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש

משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

מוצריםרכישת.3

מוצריםלרכוש")הלקוח"(להלן:לעיל2.1סעיףבתנאיהעומדלמשתמשתאפשרהחברה.3.1
עליותר,אואחדמוצר,שלהזמנהלבצעכדי.3.2").ההזמנה"(להלן:האתרבאמצעותשונים

הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות גודל, צבע וכמות.

הזמנהטופסלמלאהלקוחעלההזמנה,מביצוענפרדבלתיכחלקהמוצרים,בחירתלאחר.3.3
הנכוניםפרטיו האישיים העדכניים"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח אתטופס ההזמנה(להלן: "

תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב,, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה,והמדויקים
לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום,רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד,קומה, כניסה, הערות ומידע

האפשרויותמביןלביצועוזמןחלוןלבחורהלקוחיידרשהמשלוח,לצורךלהלן.3.4בסעיףכמפורט
מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשיםשיוצגו באתר. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים

בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.

עבירה על החוק. נגד לקוח המגישמסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות
ואזרחיים.פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים



התשלוםאמצעיאתהלקוחימסורההזמנהבטופסלעיל,3.3בסעיףהאמורלמידעבנוסף.3.4
בהם יכול להשתמש הלקוח הינםבאמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום

כדלקמן:

שירותנציגמולבנקאיתהעברה.3.4.1

או

אשראיכרטיס.3.4.2

ידיעלשנבחרהתשלוםאמצעיבאםהלקוח,פרטיותעלוהגנהמידעאבטחתשלמטעמים.3.5
אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם רקהלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, נתוני

החברה וישמשו רק לצורך ההזמנהארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום (במאגר המידע של
הספציפית.)

לחיצהידיעלהזמנתואתהלקוחיאשרלעיל,3.4-3.3בסעיפיםכאמורהפרטיםהזנתלאחר.3.6
שנבחר על ידי הלקוח לביצועבאם אמצעי התשלום.)ביצוע ההזמנה"על כפתור רכישה (להלן: "

פרטי כרטיס האשראי באמצעותהרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, המערכת תבצע אימות
או פייפאל, יקבל הלקוח הודעהחברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי

להלן.3.7סעיףהוראותויחולותבוצעלאההזמנהמתאימה,

ווידאהוהחברהההזמנה,בגיןפייפאלאוהאשראימחברתאישורהחברהאצלשהתקבללאחר.3.7
לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופסכי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני

אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח") . באםאישור ההזמנהההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "
ההזמנהאישוריתקבללעיל,3.4.1בסעיףלאמורבכפוףבנקאית,העברההינוהרכישהלביצוע

המידית לאחר ביצוע ההזמנה (בכפוף לזמינות המוצרים במלאי).

ל:בכפוףתאושרהזמנהכייובהרספקהסרלמען.3.9

פייפאלאשראי-אוכרטיסהינוהרכישהלביצועהלקוחידיעלשנבחרהתשלוםאמצעיבאם.3.9.1
ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אואימות פרטי האשראי או פרטי הפייפאל, וקבלת אישור על

והחברה לא תהיה מחויבת כלפימאת פייפאל אצל החברה. ללא אישור כאמור, ההזמנה לא תאושר
הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

מתחייבתאינההחברהכימובהרההזמנה.ביצועבמועדהחברהבמלאיהמוצרזמינות.3.9.2
ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברהלהחזיק מלאי של כל הדגמים או המוצרים המופיעים באתר.

באתר כי המוצר אינו קיים במלאי אותהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין
לא תהא החברה מחויבת לספק אתשהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה,

דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוגהמוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או
לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרועשל נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או

שילם לחברה או לבטל את החיוב ככלמחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן
שבוצע.

מוקדמת.בהודעהצורךובלאלעתמעתבאתרהמוצריםמחיריאתלעדכןרשאיתהחברה.3.10
ההזמנה. אם עודכנו המחיריםהמחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע

טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.



מוקדמת.בהודעהצורךובלאלעתמעתהמשלוחיםתעריפיאתלעדכןרשאיתהחברה.3.11

בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנותעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר
לפי התעריפים המעודכנים.תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח

מבצעים,להפסיקעתבכלרשאיתוכןוהנחותהטבותמבצעים,באתרלהציערשאיתהחברה.3.12
כל הודעה מוקדמת על כך.הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת

ומשלוחהובלהאספקה,מועדי.4

בטופסשהוזנהבישראל,לכתובתההזמנהאתתספקהחברהההזמנהביצועאישורלאחר.4.1
").המשלוחההזמנה (להלן: "

החיצונית.המשלוחיםחברתדרךSMSהודעתללקוחתשלחללקוחהמשלוחביצועלפני.4.2

אושילוחחברתבאמצעותהמשלוחאתתבצעהחברהלהלן,7.7בסעיףלאמורבכפוף.4.3
הלקוח בעת הרכישה.באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי

ערבי חג וימי חג."ימי עסקים" - ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת,

שגוייםפרטיםמסירתעקבלגרוע,מבליאךלרבותבלקוח,הקשורהמסיבההמשלוחסופקלא.4.4
מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקתו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או

יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוחהמשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח,
ודמי הטיפול בגין המשלוח.

מבחינהלגישההמוגבליםלאזוריםהזמנהלספקלסרברשאיםהשילוחחברתו/אוהחברה.4.5
טלפונית. מובהר כי על אף האמורביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח

עסקים.ימי7בתוךיהיהזהבסעיףכאמורלאזורהאספקהזמןלעיל,4.3בסעיף

לקוחותשירות.5

קשר.ליצירתואימיילכתובתלרבות,המלאיםפרטיךאתלכלולישלחברהתכתובתבכל.5.1
החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

המשתמששמילאכפיהכתובתפיעלוזאתלמשתמשהחברהעל-ידיתישלחאשרהודעהכל.5.2
לדואר.שנמסרהמיוםשעות48לאחרלמענההגיעהכאילותיחשבההזמנהבעת

בטווחעסקים,ימי7תוךתטופלשיווקידיוורמרשימתהסרהלצרכיהלקוחותלשירותפניה.5.3
משתמש המעוניין בהסרה מיידית, יכולזמנים זה ייתכן ועדיין ישלח דיוור שיווקי אל המשתמש.

השיווקיהדיוורבתחתיתהמופיע'הסר'כפתורעללחיצה)1(ידי:עלהדיוורמרשימתעצמולהסיר
שנשלחהשיווקילמסרוןחוזרבמסרון'הסר'המילההשבת)2(אוהמייל,באמצעותאליוהנשלח

אליו.



ביצועואופןפעילותולאתר,בקשרנוספיםלפרטיםאובאתר,המוצגיםהמוצריםלגביבשאלות.5.4
הבאים:הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים

.09:00-18:00השעותביןה',עדא'בימים054-9148945בווצאפאובטלפון.5.4.1

info@whitespace.co.ilאלקטרוני:בדואר.5.4.2

Whiteבעמודבפייסבוק.5.4.3 Space Tel AvivבאינסטגרםאוWhitespacetlv.

מוצריםוהחלפותביטולים.6

-הצרכן,התשמ"אהגנתחוקלהוראותבהתאםהעסקהאתלבטלרשאיהזמנהשביצעלקוח.6.1
להלן.יובאועיקריהןאשר),הצרכן"הגנתחוק"(להלן:1981

הלקוח:אצלקבלתהלפנילקוחע"יהזמנהביטול.6.2

אישיתבהתאמהדיגיטליאיורלרבותשהואכלאישיתבהתאמהמוצרהזמנתשלבמקרה.6.2.1
שעה לאחר ביצועה באתר / בטלפוןו/או תמונה ממוסגרת בעיצוב אישי ניתן לבטל הזמנה עד

באמצעות נציג ללא דמי ביטול כלשהם.

חדשים,שקלים100אוההזמנהממחיר5%בשיעוריחויבשעותחמש-שעהשלבטווחביטולכל
הנמוך מבין השניים.

השעות שצוין או לאחר מכן, לא יקבלבמידה והמוצר הועבר ללקוח לאישור בוואצאפ או במייל בטווח
דמי המוצר הגולמי בלבד לדוגמאהלקוח החזר על שעות העבודה של המאייר/המעצב ויזוכה על

מסגרת, הדפסה וכיוצא בכך.

סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאוםבמקרה של הזמנת מוצר שלא דורש התאמה אישית, כל עוד לא
הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל)המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות

לעיל.5בסעיףכאמורהחברהשלהלקוחותלשירותפהבעלו/או

זאת,המאשרתאלקטרונידוארהודעתללקוחתשלחזה,6.2בסעיףכאמורההזמנהבוטלה.6.2.2
הסכוםאתלעיל6.2.1בסעיףכאמורהביטולהודעתמקבלתימים30תוךללקוח,תחזירוהחברה

ששולם על ידו.

הלקוח:אצלההזמנהקבלתלאחרביטול/שינוי.6.3

אתקיבלשהלקוחלאחרקובץ/תמונהלהחליףתאפשרלאהחברהאישית:בהתאמהמוצרים6.3.1
במידה והלקוחביצוע ההזמנה.המוצר לאישור באחד באמצעי התקשורת שנשלחו לחברה בעת

של קובץ דיגיטלי חדש על פי התעריףיחליט כי ברצונו להחליף את התמונה יחויב הלקוח בעלות
תיקוניםסבבי3לקייםהחברהתאפשראישית,בהתאמהדיגיטליאיורברכישתבאתר.המצוין

החברה ככל שתראה לנכון.במסגרת המחיר. כל סבב תיקון נוסף יחויב בתעריף שתקבע



הדיגיטליהתקשורתאמצעידרךהלקוחלאישוראישיתבהתאמהההזמנהשסופקהלאחר.6.3.2
שציין באתר, לא רשאי הלקוח לקבל החזר כספי על שעות העבודה שהושקעו בביצוע העבודה.

תספק את המוצר שאישרהלקוח מחויב באישור לפני הדפסת מוצר בהתאמה אישית והחברה
הלקוח.

הגנתלחוק1ג'14בסעיףכקבועותיק",ו"אזרחמוגבלות"עם"אדםחדש",ל-"עולהביחס.6.3.3
מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלתהצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים

לפילחוק,ג(ב)14בסעיףהאמוריםהפרטיםאתהמכילהמסמךקבלתמיוםאוהלקוחאצלההזמנה
מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאיםהעניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל

כאמור.הצרכןהגנתלחוק1ג'14בסעיףהקבועים

באתר:המופיעיםלפרטיםהתאמהאיאומפגםכתוצאהמוצרשלהחלפהאוביטול.6.4

קיבלוהלקוחהיההמשלוח.קבלתעםמידבהזמנההכלוליםהפריטיםאתלבדוקהלקוחעל.6.4.1
שפורסם באתר, על הלקוח לפנותאת המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט

ככלהמוצר.מקבלתימים14בתוךלעיל,5בסעיףכאמורפהבעלאוהחברהשלהלקוחותלשירות
כי המוצר פגום, יוחלף המוצר אושיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
תבוטל רכישתו על המוצר הגולמי בלבד, על פי בחירת הלקוח.

הבאות:ההוראותיחולוהפגום,המוצררכישתאתלבטלמבקשהלקוחבובמקרה.6.4.2

והחברה ו/או מי מטעמה ייצרוללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה,
הפגום אל החברה, תחזיר החברהקשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום. הושב המוצר

ידועלששולםהסכוםאתלעיל6.4.1בסעיףכאמורהביטולהודעתמקבלתימים14תוךללקוח,
החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככלעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר

לאחר שסופקה ללקוח, כפוףששולמו על ידו. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר,
שימוש, באריזתם המקורית,להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם

ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/אווכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים
קלקול מכל מין וסוג.

החברה:ע"יהזמנהביטול.6.6

הבלעדי והמוחלט, בכל אחדהחברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה
הבאים:

לרבות במקרים של תקלות טכניות.בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו,

בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

לרבות, תיאור המוצר/ים ו/אובכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר,
אחרת שלה על פי תקנון זה.מחיר המוצר/ים. בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות

והתמורה תוחזר ללקוח בתוךמהמקרים כאמור, תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה,
בעניין.תביעהו/אודרישהו/אוטענהכלעלבזאתמוותרוהלקוחההודעה,ממתןימים14

ביצועבמועדוהתקפותהחלותמכוחו,והתקנותהצרכןהגנתחוקהוראותכיבזאתמובהר.6.7
או באתר רשום אחרת.ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה



ושירותאחריות.7

באתר.ובטוחהאיכותיתשימושחוויתלמשתמשלספקמנתעלשביכולתהכלעושההחברה.7.1

להיות לך גישה לאתר מעת לעת.עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא

עקיף,ישיר,שהוא,וסוגמיןמכלנזקבכליישאוולאאחראיםיהיולאמטעמהמיו/אוהחברה.7.2
שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנהתוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד

הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמובאמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד
ו/או לפצות את החברה בגין כל נזקמכל סיבה שהיא. כמו כן מובהר כי המשתמש מתחייב לשפות

זה.שייגרם לה כתוצאה מפעילותו באתר בניגוד להוראות תקנון

במסךהצבענראהבובאופןו/אוהצבע,בנראותו/אוהצבעבתיאורקולמוסטעותנפלה.7.3
נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדליםהמשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר

הנמכרים בפועל.בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים

החברה.אתמחייביםואינםבלבד,להמחשהנועדובאתרמידותסרגליו/אוהמוצריםתמונות.7.4
באתר, חלקן או כולן, לבין המוצריםמובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות

ו/או תביעה בעניין זה.הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה

עלוליםכייובהר,אךשלםמידעיהיהבאתרהמוצגשהמידעלוודאיכולתהככלעושההחברה.7.5
לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם אולהופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה

קשורה אליהם.

שאינונזקבכלוכןהנרכשהמוצרערךעלהעולהכלשהיבאחריותהחברהתישאלאמקרהבכל.7.6
ישיר.

למיאוללקוחשיגרםשהוא,סוגמכלנזקלכלבאחריותתישאלאהחברהדין,לכלבכפוף.7.7
ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהומטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע

שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

לאי-אספקהו/אובאספקהעיכובאואיחורלכלאחראיתתהיהלאהחברהלעיל,האמוראףעל.7.8
שאינם בשליטתם של החברה, לרבותשל הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים

תקלות במערכת המחשוב או במערכותשביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב,
הדואר האלקטרוני.הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות

רוחניקניין.8

והסודותהשיטותהמדגמים,היוצרים,זכויותהפטנטים,לרבותבאתר,הרוחניהקנייןזכויותכל.8.1
בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתרהמסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות,

המוצרים וכד' (קוד המחשב של האתר,החברה, בסיסי הנתונים בו) לרבות רשימות המוצרים, תיאור
כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

למכור,להציג,לשדר,להפיץ,לשכפל,לשנות,חוזרת,הנדסהלבצעלשחזר,להעתיק,אין.8.2
או חלקו, לרבות סימני מסחר, תמונות,לשווק, לפרסם, לעבד ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, כולו

מראש ובכתב.טקסטים וקוד-מחשב, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה



החברה,שלהנתוניםבבסיסהחברה,ע"יהמתפרסמיםבנתוניםמסחרישימושכללעשותאין.8.3
החברה בלא קבלת הסכמתברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים

החברה מראש ובכתב.

לעמודיםלקשרוכןסמויהאוגלויה)Frame(מסגרתבתוךהאתראתלהציגמתירההחברה.8.4
DEEPבתוכו)"המצויים LINK)"למשתמשלהורותרשאיתתהיההחברהבלבד.הביתלעמודאו

באינטרסים של החברה או בקניינה.להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע

בכפוףאלאהחברה,לושעיצבהמאלהשוניםגרפיממשקאובעיצובהאתראתלהציגאין.8.5
לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

מסוג,תוכנותולרבותזדוניות,תוכנותובפרטאחר,אמצעיכלאומחשביישוםכללהפעילאין.8.6
Crawlers Robots,האתר.תוכןשלאוטומטיאחזוראוהעתקהסריקה,חיפוש,לשםוכדומה

מאגר מידע ו/או לקט הינו אסור בהחלט.מובהר כי שימוש באתר או בכל מידע המצוי בו לשם יצירת

כדיהאתרבתוכןו/אובאתרלהשתמשו/אואחרמשתמששלבפרטיותואובכבודולפגועאין.8.7
תרמית, לשון הרע ו/או כל מידעלפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה,

אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

Whiteהשםהחברה,שם.8.8 Spaceביןהחברהשלהמסחרסימניהמוצרים,מותגישמותוכן)
אין לעשות בהם שימוש בלא קבלתאם נרשמו ובין אם לאו) -הם כולם רכושה של החברה בלבד.

הסכמתה בכתב ומראש.

מילולית,הצגהעיצוב,גרפיקה,לרבותבאתר,המופיעיםתצוגהו/אומידעכל)icons(אייקונים.8.9
כלהחברה.שלבלעדיתבבעלותהנםאלה,שלוהצגתםעריכתםוכן)logo(לוגוסימנימסחר,סימני

זה בלבד.שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון

אובאתרהמופיעיםדגםאומוצרשלעיצובאומסחריסימןבשוםשימוששוםלעשותאין.8.10
הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיותבצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח

אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

באתר,המוצגיםבתכניםשלישייםצדדיםזכויותלכבדמנתעלשביכולתהככלעושההחברה.8.11
הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיטובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש
ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכןמתאים לצידם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר

כאמור, עליו ליידע את החברה על כךמסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו
של החברה המוצגת באתר ו/אובאמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני

פירוט,URLלפיהפוגעהחומרמיקוםשלמדויקציוןתוךשבאתר,הקשריצירתטופסבאמצעות
לחברה הודעה כאמור, החברהמהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר

המדובר אכן נוגד זכויותיו של צדתבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן
לטוען לזכויות בתוכן אשר מסרשלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. החברה תודיע
באשר לתוכן כאמור.הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה

לגרוע,ומבלילרבותתוכן,כלמשמעם:"תכנים",או"תוכן"המונחהפרטיותובמדיניותבתקנון.9.1
וידאוקטעיצליל,גרפים,תוכנות,גרפיקה,תמונות,איורים,עיצוב,),Hyperlinksקישורים(טקסט,

ו/או אודיו וכיו"ב.



זאת,עםיחדועדכני.מדויקנכון,יהאבאתרהמופיעשהתוכןמנתעלמאמציםעושההחברה.9.2
שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכןהחברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או

המידע המצוי באתר.החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות

אתעתבכללשנותוהבלעדי,המלאדעתהלשיקולבהתאםהזכות,אתלעצמהשומרתהחברה.9.3
גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנההאתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה,

היבט אחר הכרוך באתר, בשירותהאתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל
לא תהא כל טענה ו/או דרישהותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש

ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

ו/אומוצריםשירותים,מידע,כתבות,פרסומות,פרסומים,תוכן,מוצגים,להיותעשוייםבאתר.9.4
הפניית המשתמש לאתרים של צדדיםכל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות

של צד שלישי"(. מבלי לגרוע מהאמור,שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר )להלן "תוכן
ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניותהשימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון

כי כל חוות דעת, הבעת עמדה,הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר,
בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צדעצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר

שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

אשראחרים,אינטרנט)'לינקים'(לאתריקישוריםגםלהיכללעשוייםבאתרהאמור,עלנוסף.9.5
ולידיעתם של המשתמשים. קישוריםאינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם

האתרים המקושרים. ככל שהאתראלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן
אחריות של החברה לתכנים המופיעיםמכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או

או חוקיותם ו/או למדיניותבאתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם,תקינותם
אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרםהפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה

וממליצה לקרוא בעיון את תנאיכתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם
ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושריםהשימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים,

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלאבכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה
נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כיוהבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים
לאתר אינטרנט פעיל.הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו

ופרסומותהאתרתוכן.9

ידיעלהמסופקבתוכןלרבותבו,שימושכלו/אובאתרהכלולהתוכןכיבזאתמבהירההחברה.9.6
לאתרים של צדדים שלישיים עלהחברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש

ו/או חוות דעת ביחס להתאמתוידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה
עצות ו/או כל תוכן אחר המוצגלמשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה,

דעתו של המשתמש ויתבצעבאתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול
על אחריותו הבלעדית.

בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגיןלמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה
ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישיכל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור

לבצע בעצמו את כל הערכותיוו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש
להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמשובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין

בעניין.מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה



מוצגיםו/אוהמתואריםהשירותיםו/אוהמוצריםשלחזותאוצבעיםעיצוב,דגמים,תכונות,.9.7
הינם לצורכי המחשה בלבד, אלאבאתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר,

קיים פער בין נראות המוצר המבוקשאם נאמר מפורשות אחרת.ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי
יוכל המשתמש לפנות לחברהבפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש,

כאמור יגבר התיאור המילולי שלשתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל
המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.

בתוכןלהשתמשהחברהברשותבבעלותה.רוחניקנייןמהווההחברהע״ישאוירמוצרכל9.8
אלא אם אם כן יפנה הלקוחשייצרה לצורך פרסום ברשתות החברתיות או לפרסומות הממומנות

לחברה בכתב ויבקש אחרת.

ודיוורהרשמה.10

יצירתדרכיו/אושיווקימידעקבלתלשםפרטיםהזנתו/אובאתרהדיוורלרשימת.הרישום10.1
שהצטבר אודותיו בעת השימושהקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או

מס' טלפון וכדומה יתבצע בהתאםבאתר, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל,כתובת פיזית למשלוח,
לעיל..5.3בסעיףלאמורכפופההדיוורמרשימתהסרההפרטיות.ומדיניותהדיןלהוראות

המשתמשעל-ידיהנמסרבמידעעושהשהחברהושימושלאיסוףביחסהמידעכללכי.יובהר10.2
הפרטיות של החברה באתר, אשרבמסגרת האתר מוסדר באופן מלא ומפורט במסגרת מדיניות

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

באתרשהשימושעל-מנתונכונים,מדויקיםפרטיםלמסורהמשתמשעלנדרש,הדבר.כאשר10.3
אישיים כוזבים אסורה בהחלט,יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים

להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים,מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי
מי מטעמה עקב כך.לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה ו/או

אתממשתמשיםלמנועוהבלעדי,המלאדעתהלשיקולובהתאםעתבכלרשאית,.החברה10.4
והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעוהגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה

מדיניות הפרטיות.שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון או

האתרפעילותשעות.11

ו/אותחזוקתולצורךמושבתהאתרבהםמקריםלמעטביממה,שעות24לפעולאמור.האתר11.1
מכל סיבה אחרת.

פעילותשעותלרבותזה,בתקנוןהמצויניםבמועדיםשינוייםשיחולוייתכןכיבזאת,.מובהר11.2
החברה.האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של

התיישנות.12

תקופתכיבזאת,ומאשרמסכיםמודע,המשתמשהשימוש,בתנאימהאמורלגרוע.מבלי12.1
)6(שישהשללתקופהתוגבלהחברה,כנגדתביעהו/אודרישהו/אוטענהכללגביההתיישנות

ההתיישנות,לחוק19בסעיףכמשמעוההתיישנותלתקופתכהסכםבכךרואיםוהצדדיםחודשים,
.1958התשי"ח-



דיןוברירתשיפוטסמכות.13

בכלו/אוזהמשימושהנובעיםתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלעלו/אובאתרשימושכל.על13.1
אחר הקשורים באופן ישיר או עקיףהקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין

בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זהלאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.סמכות השיפוט הבלעדית
המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיהתהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו,והדין

לתחולת דין זר.הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים

שונות.14

באתר.השימושלאופןהנוגעבכלהחברהלביןבינךהמלאההסכםאתמהווהזה.תקנון14.1

ימחקזהתנאיסיבה,מכלאכיףבלתיאובטלחוקי,בלתיימצאהשימושמתנאיתנאי.אם14.2
השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראומתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי

הוסר.בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או

קיוםבדרישתו/אוזכויותיהלמימושהחברהמצדהימנעותאואיחורארכה,ויתור,שיהוי,.כל14.3
תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמהתנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו

מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

משותף,מיזםשותפות,כלכיוצרותיפורשוולאיוצרותאינןלעילהמפורטותהתקנון.הוראות14.4
יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.


