
 

 תנאי שימוש באתר

לתנאי כפוף באתר השימוש ("האתר"). globale-shops.com שכתובתו Globale-shops אתר של המפעילה הינה ("החברה") בע"מ אונליין                 גלובל-אי
עדכון או שינוי של תוקפו הבלעדי. דעתה שיקול לפי לעת, מעת השימוש תנאי את לעדכן או לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה שלהלן.                         השימוש

  יחל מרגע פרסומו באתר ואילך.

 האתר1.

לאתר1.1. אותך תעביר קישורית על לחיצה לישראל. מחוץ הפועלים שונים מותגים לאתרי (לינקים) קישוריות למצוא תוכל האתר                   במסגרת
  המותג. החברה רשאית לשנות או לעדכן את רשימת המותגים כאמור, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ידי1.2. על ניתנות ההטבות מהמותגים. איזה ידי על הניתנות הטבות באתר החברה תפרסם הבלעדי דעתה שיקול פי ועל לעת מעת כי                       ייתכן
 המותגים ולא על ידי החברה והמותגים נושאים באחריות מלאה ובלעדית ביחס למתן ההטבות, על כל המשתמע מכך.

לעת1.3. מעת ומשתנה מתעדכן והוא המותגים) אתרי (לרבות שלישיים מצדדים החברה אצל מתקבל ההטבות בדבר באתר המפורסם                   המידע
ו/או תנאיה ו/או תוקפה ו/או ההטבה מהות את הרלוונטי המותג של האינטרנט באתר עצמאי באופן ולוודא לבדוק עליך לכן, שוטף.                      ובאופן

  אופן מימושה.

כלשהי,1.4. להטבה ביחס באתר שהתפרסם במידע דיוקים אי ו/או לטעויות ביחס שהוא, וסוג מין מכל אחריות, בכל תישא ולא אינה                      החברה
של שתנאיה ו/או בתוקף אינה באתר שפורסמה הטבה שבו במקרה ו/או נכונים אינם ו/או שונים שפורסמו ההנחה אחוזי שבו במקרה                      לרבות

  הטבה כלשהי שונים מאלו שפורסמו באתר.

לצדדים1.5. השייכים המותגים לאתרי קישורים המרכזת מקוונת פלטפורמה מהווה אלא החברה מוצרי של מרחוק בשיווק עוסק אינו                   האתר
המוצרים אודות מידע לפרסום ביחס לרבות השתמ"א-1981 הצרכן הגנת חוק פי על עוסק על החלות החובות כל לפיכך,                    שלישיים.
של נכונותם ו/או לשלמותם ביחס לרבות כאמור באחריות נושאת אינה והחברה שלישיים, צדדים אותם באחריות הינם ידם על                    הנמכרים

  פרטי המידע כאמור.

והאחריות1.6. העניין), (לפי העסקה נשוא המוצר את המוכר המותג לבין בינך ישירות תבוצע המותגים מאתרי באיזה שתבצע עסקה                    כל
 המלאה והבלעדית בקשר עם העסקה כאמור והמוצרים שנרכשו במסגרתה חלה על המותג הרלוונטי.

עקיפה,1.7. או ישירה אחריות, בכל תישא לא החברה בהתאם, המותגים. מאתרי באיזה ידך על שתבוצע לעסקה צד תיחשב ולא אינה                      החברה
ו/או ופרטיהם באתר המוצעים המוצרים פרסום ו/או מימושה תנאי או מימושה אופן ההטבה, מתן לעניין לרבות כאמור, העסקה עם                     בקשר

  תנאי העסקה וביטולה ו/או אספקת המוצרים ו/או טיב ואיכות המוצרים ו/או תנאי האחריות למוצרים.

  מובהר כי אין בפרסום המותגים באתר כדי להוות המלצה של החברה ו/או מי מטעמה ביחס למותגים או המוצרים הנמכרים על ידם.1.8.

 
 הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה2.

 



- 2 - 

כמות שימוש בו ובתכנים בשירותים באתר, השימוש בלבד. אחריותך על הם עליהם והסתמכותך בו המופיעים ובתכנים באתר                   שימושך
האתר, תכונות בגין מטעמה מי ו/או החברה כלפי דרישה או תביעה טענה, כל לך תהיה ולא (AS AVAILABLE) זמינות בסיס ועל (AS IS)                         שהוא

 השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך

כסדרו יהיה יופרע, לא שהאתר מתחייבת אינה החברה כן, כמו עת. בכל ונגישים זמינים יהיו השירותים ו/או שהאתר מתחייבת אינה                      החברה
בחומרה, והכל, - כשלים או תקלות קלקולים, נזקים, מפני או בלתי-מורשית גישה מפני חסין ויהיה טעויות וללא מאובטח יהיה הפסקות, בלא                       או

  בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

להודיע צורך ללא וזאת בו הניתנים והתכנים השירותים של וזמינותם מראהו מבנהו, את לעת מעת ולשנות האתר את לסגור רשאית                      החברה
 לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 זכויות קנייניות באתר ותכניו3.

לחברה שהתירו שלישיים צדדים של או החברה של הבלעדי רכושה הם מכילים, שהם והמידע הנתונים לרבות באתר, המצויים הדפים                     כל
או החברה של הרוחני בקניינה כלשהן זכויות או כלשהו רישיון כמקנים באתר ידה על המסופקים ובשירותים במידע לראות ואין שימוש בו                       לעשות
שימוש לרבות כלשהו, שימוש שבתוכם במידע או בהם לעשות ו/או בחלקם או במלואם האתר דפי את לפרסם או להעתיק אין שלישיים. צדדים                        של
וכן המסחריים סימניו האתר, עיצוב לרבות האתר, ביסוד העומד ברעיון היוצרים זכויות החברה. של ובכתב מראש המפורשת הסכמתה ללא                     מסחרי,
בפומבי, לבצע לפרסם, להעתיק, שינויים, באתר להכניס אין כן, כמו לחברה. שמורים לחברה, והבלעדית הייחודית באתר אחרת פעולה                    בכל
מן חלק כל שלישי לצד למסור או לשכפל בפומבי, להציג לשדר, להפיץ, להשכיר, למכור, לפרסם נגזרות, יצירות ליצור לעבד, לשנות,                      לשכפל,

 האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

 אבטחת מידע ופרטיות4.

  במסגרת השימוש והגלישה שלך באתר עשוי להיאסף על ידי החברה מידע אישי לגבי השימוש לך באתר ("המידע על המשתמש").1.1.

(ב)1.2. בו; והתכנים השירותים האתר, ושיפור ניתוח (א) לצורך: שימוש בו ולעשות במאגריה המשתמש על המידע את לשמור רשאית                     החברה
  ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות המותגים ומפרסמים אחרים. (ג) לצרכים מסחריים אחרים.

מפרות1.3. באתר פעולותיך כי תמצא היא בו במקרה רק) לא (אך לרבות שלישיים, לצדדים אודותייך המידע את למסור רשאית תהא                      החברה
אם ו/או חוק ו/או שיפוטי צו פי על כן לעשות מחויבת תהיה היא אם או שהוא, סוג מכל תרמית ביצוע לשם נעשות או השימוש, תנאי                           את
למסור החברה רשאית אלו במקרים באתר. שעשית פעולות בגין אזרחיים) או (פליליים משפטיים צעדים כנגדה שיינקטו איום בפני                    תעמוד

  את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

כי1.4. להתחייב יכולה החברה אין האמור, אף על בתחום. המקובלים ואמצעים מערכות באמצעות באתר המצוי המידע את מאבטחת                    החברה
  לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.        

Cookie קבצי 

ששרתי ב- Cookieבכדי שימוש מתבצע באתר אינטרנט. שרת ידי על האישי שבמחשבך הקשיח לכונן מועבר אשר קטן טקסט קובץ הינו "Cookie"                     
מוצפן, הינו שימוש החברה עושה Cookie- ובו ה על המצוי המידע באתר. ומבקר חוזר אתה כאשר גם וביעילות במהירות אותך לזהות יוכלו זה                         האתר
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במידע להשתמש מחשבך, על "Cookie" לשלב לחברה מתיר אתה זה להסכם בהסכימך הזה. המידע את ולהבין לקרוא יכולה החברה שרק                      כך
העזר אנא כך לשם שלך. בדפדפן ההגדרות שינוי ידי על מכך להימנע תוכל ,Cookies לקבל מעוניין אינך אם פיו. על ולזהותך -Cookie ב                         האגור

 בקובץ העזרה של הדפדפן.

  שיפוי2.

כל או תשלום רווח, אובדן הפסד, נזק, דרישה, תביעה, כל בגין מטעמם מי או מניותיה בעלי מנהליה, עובדיה, החברה, את לשפות מתחייב                        הינך
ו/או תביעה ו/או ידו על החוק הפרת ו/או אלה שימוש תנאי הפרת עקב - משפט והוצאות דין עורך טרחת שכר זה ובכלל - להם שייגרמו                           הוצאה
של שימוש מתנאי תנאי של הפרה כל ו/או לאתר שביצע מקישורים כתוצאה ו/או באתר לפרסום שמסר מתכנים כתוצאה כלשהו שלישי צד                       דרישת

 האתר.

 תנאי שימוש נוספים באתר3.

 בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.3.1.

את3.2. להגביל או להפריע, להרוס, המתוכנן אחר, מחשב קוד כל או מחשב וירוס של סוג כל המכיל חומר כל של שידור או שליחה                         הטענה,
באתר המוצעים השירותים אספקת לצורך החברה בשימוש מצויים אשר התוכנה ו/או החומרה השרתים, המחשבים, מן אחד בכל                   השימוש

 זה.

 הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.3.3.

מחדש3.4. הרכבה או פירוק חוזרת, הנדסה של פעולות ביצוע מכירה, תרגום, משנה, רישיון מתן התאמה, מידע, שאיבת העתקה, עיבוד,                     שינוי,
 של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.3.5.

 הצבת האתר, או חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.3.6.

ולאתר3.7. לאחזר, לאנדקס, מתוכנן אשר אחר ידני או אוטומטי כלי בכל או מידע, וחיפוש אחזור מנוע (spider), "תולעת" רובוט, בכל                      שימוש
 מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

רשת3.8. של או לאתר המחוברים המחשבים ורשת השרת לפעולות הפרעה ידי על (לרבות האתר של קטיעה או אחרת, דרך בכל                      הפרעה
 המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.3.9.

כלכלי3.10. שימוש כל או הפצה מכירה, כן כמו חוקיות. בלתי או כלכליות מטרות לשם אחרים משתמשים על אישי מידע אגירת או                       איסוף
 במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 שונות4.
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  החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.4.1.

 תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.4.2.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש והרכישה.4.3.

בבתי4.4. הינו באתר ולשימוש זה להסכם הנוגע עניין לכל הבלעדי השיפוט מקום ישראל. מדינת דיני ורק אך יחולו השימוש תנאי                      על
  המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

ותנאי4.5. השירות האם ולבדוק לבחון זרה, במדינה העת באותה נמצא שהוא או זרה מדינה של אזרח או תושב שהוא שירות כמקבל                       מחובתך
כל של לחוקים בשירות השימוש ותנאי השירות את להתאים החברה של ביכולתה אין הזרה. המדינה חוקי את גם תואמים בשירות                      השימוש
משימוש כתוצאה תתבצע באם זרה מדינה של דין הפרת כל על באחריות לבדך תישא אתה כי מובהר, לכך, אי בעולם. ומדינה                       מדינה

 באתר.

 


