תקנון האתרים מייפיט  MyFitוMentor4trainers -
תקנון האתר בשם המתחם  myfit.co.ilו  mentor4trainers.co.ilהשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף
לתנאי השימוש המפורטים ,אנא קרא תנאים אלה בעיון .השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את
תקנון האתר( .האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות
בלבד).
אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי
.1
המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש .המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין
לפעול על פיו ,לשם ביצוע התקשרויות ,פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י
מומחים.
השימוש במידע ,בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה ,הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
.2
האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר ,לא את שלמותו ,לא את עדכניותו ולא את
מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.
הנך מחויב לאמת ולבדו ק כל נתון ,מידע ,תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי
.3
להסתמך עליו .מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר .מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית
אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.
מפעילי האתר ,החברות ,בעלי המניות ,נציגיהם ,עובדיהם ונושאי המשרה בהן ,לא ישאו ולא יהיו
.4
אחראיים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד ,אובדן או נזק ,אם במישרין ואם בעקיפין ,אשר עלול להיגרם
משימוש במידע המופיע באתר מהשמטת מידע ,ממידע שאינו שלם ,אינו מדויק או טועה.
שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו .מחובתך
.5
להתייעץ לפני כל פעולה .כמו כן ,חל איסור מוחלט לפרסם ברבים כל חלק או פלט של התכנים באתר ,בין שהם
מודפסים כטקסט ,כשרטוט או כדו”ח ובין שהם ניתנים כקובץ.
.6

מפעילי האתר אינם מתחייבים לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

הפרטים ,המידע ו/או הנתונים שבאתר זה ,התקבלו ,בחלקם ,מצדדים שלישיים – מפעילים ,בתי עסק
.7
ומסחר וכן מאתרים אחרים ועל כן ,אין האתר מתחייב לגבי נכונותם ,אמינותם ,שלמותם ו/או מידת דיוקם.
האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ,חלקם מופעלים ע"י צדדים שלישיים לגביהם ,אין לאתר הזה
.8
ולמפעיליו כל שליטה על המידע ,הפרטים והנתונים שבאותם אתרים ואין לפרש הפנייה אליהם כמתן המלצה,
אישור או העדפה באשר למידע ,לתוכן ו/או השירותים המפורסמים בהם והאתר ומפעיליו לא ישאו באחריות
לתוכן המופיע באתרים אלו ל/ימוש ,או הסתמכות על המידע שבהם.
מנהל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות ,ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי
.9
כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו .האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על
המשתמש.
 .10יכול והאתר יאפשר הורדת ת וכנות ,האתר אינו אחראי לנזקים העשויים להיגרם מהורדת התוכנות,
השימוש בהם והפעלתם לרבות" ,הדבקות" בווירוס ,תולעי מחשב ,סוסים טרויאנים ודומיהם .שימוש בתוכנות
מחייב רכישת/קבלת רשיון מאת בעל התוכנה ואין בהצגתם באתר בכדי לאשר השימוש בהם אלא ,בהסכמה
ובקבלת רשיון מבעלי התוכנה.
 .11האתר מאפשר העברת מסרים ע"י הגולשים .תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם
והאתר לא יישא כל אחריות בגינם .אין לעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו ,חומרים ,מידע או פרטים
שאינם מוסריים או בלתי חוקיים ,לא רלוונטיים ואחרים .הנהלת האתר תהא רשאית ,אך לא חייבת ,למנוע
מסרים ולהסירם ,לפי שיקול דעתה הבלעדית.
 .12השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או
בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
 .13האתר יוכל להפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמש באתר לצורך ניתוח והתאמה של צרכי
המשתמש הספציפי והאחרים וכן ,רשאי להעביר את המידע לכל צד שלישי כלשהו ,לפי שיקול דעתו הבלעדית
ולצורך מתן שירות יעיל למוסר המידע.

 .14בעצם שימושך באתר והרשמתך אליו ,הנך מסכים כי מעת לעת תשלח אליך הצעה שיווקית מן האתר בין
אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בו ובין שלא.
 .15מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 .16מנהל האתר רשאי ל השתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש ,לצורך
שיפור השירותים ,ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.
 . 17אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות ,כשאתה מבקר באתר שלנו .ייתכן
שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם ,הכתובת ,כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי
הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
 .18דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ,מקום השיפוט הבלעדי בגין כל
דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
הטרדות ,דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר
האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה ,דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו .מוסכם
בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש
מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר .כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על
שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר .המשתמש מתחייב שלא יהיו לא
טענות ,תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש
אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר .עם זאת מתחייב האתר ,לפנים משורת הדין ,לעשות את כל שברשותו
למניעת מקרים שכאלה.
הרשמה
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה .במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי :כשמך,
כתובתך ,דרכי ההתקשרות עמך ,וכתובת הדואר האלקטרוני שלך .הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו
במאגר המידע של המערכת .אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש
בשירותים הניתנים .הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד .בעת הרישום
תתבקש לבח ור שם וסיסמה .שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך
הזדהות .שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם .הקפד להחליף את
הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ,ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
הצהרת המשתמש
ידוע לי כי השירותי ם הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם .לא תהיה לי טענה ,תביעה או דרישה כלפי
בעל האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר .השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.
כל המוצג באתר בפרט זה העיצוב ,המידע והתכנים הינו קניינו הבלעדי של מנהל האתר ,אין לאדם כלשהו,
באמצעי כלשהו ,אישור להעתיק חלק מן האתר או את האתר בשלמותו ,ללא מתן אישור בכתב ,החתום
בחתימת ידו של מנהל האתר בלבד.
מנהל האתר לא יהיו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש ,ישיר או עקיף ,כספי או אחר ,שעשוי לנבוע מהשימוש
באתר ,מוסכם כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
המשתמש מסכים ,מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי
הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר .מובהר ,למען הסר ספק כי מנהל האתר אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים
ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.
© תוכנו של אתר זה ,מוגן בזכויות יוצרים .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן
הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר ובעל הזכויות.
בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר במיילRonen.davidov@gmail.com :
תקנון בנושא מכירת שירותים
כללי
האתרים בכתובות "( :)"mentor4trainers.co.il" ,"myfit.co.ilלהלן" :האתר") ,הינם אתרי אינטרנט
1.1
המנהלים חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט .האתר הינו בבעלות עסק עצמאי :מייפיט" ח.פ.

( 036396489להלן" :העסק") .באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון :ספרים ,תקליטורים ,ערכות אימון ,קורסים
אינטרנטיים וכדומה .וכן סדנאות ,סמינרים והרצאות .כתובת בית העסק משמר הגבול  27חדרה 050-
.5718621
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון
1.2
האתר ומסכים להוראותיו ,וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ,במישרין ו/או בעקיפין ,כנגד
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר ,משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
תנאי השימוש
רשאי לבצע פעולות באתר ,כל אדם תושב מדינת ישראל בן  18ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי
2.1
חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות
האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת .חברות האשראי הינן :ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא,
אמריקן-אקספרס בע"מ ,ישראכרט בע"מ .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה .סליקת
הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת ריווחית ולפי כללי אבטחת המידע.
פרטי המשתמש
בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז/.ח.פ ,.שם
3.1
פרטי ,שם משפחה ,שם חברה ,טלפון ,ישוב ,מיקוד ,דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית .נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים,
3.2
לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר בית העסק ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם
3.3
קניית המוצר.

תשלום ואספקה
4.1

החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי ,בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

4.2

המחירים באתר כוללים מע"מ ,אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3

אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר ,המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך  21יום ממועד משלוח
4.4
ההזמנה) ,אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
א .כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א –
4.5
 .1981ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א( 2010-להלן" :חוק הגנת הצרכן").
ב .במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים ,תקליטורים וכדומה) :תקופת הביטול ברכישה
של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח .במקרה זה ההחזר
יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין ,לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא ,לרבות
העתקתם.
למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה ,יחולו על הלקוח .כמו כן,
ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
ג .במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ,בתנאי
שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים ,שאינם ימי מנוחה ,קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ד .תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של :טובין הניתנים להקלטה ,לשעתוק או לשכפול ,שהצרכן פתח את
אריזתם המקורית .וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי  ,MP3וידאו PDF ,וכדומה).
ה .ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני  Ronen.davidov@gmail.comו/או באמצעות
הדואר הרגיל.
ו .תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל העסק בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק
ממחיר העסקה ששולם ,יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.

ז .תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם ,יחזיר בעל החנות בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו
חלק ממחיר העסקה ששולם ,יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו ,למעט דמי
ביטול בשיעור שלא יעלה על  5%ממחיר המוצר או  100שקלים חדשים ,לפי הנמוך מביניהם .יובהר ויודגש,
דמי הביטול יגבו ע"י בית העסק.
אם קיבלתם את המוצר ,עליכם החובה להחזרת המוצר לבית העסק לכתובת :משמר הגבול  27חדרה .חשוב
לציין ,כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת בית העסק.
יובהר ויודגש :ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית ,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי ,בית העסק תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי
בתוך  14הימים .הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

תנאים נוספים
בית העסק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם
5.1
ו/או לאופן אספקתם.
בית העסק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא
5.2
תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
5.3

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו
5.4
יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ,ובדרך כלשהי ,ו/או את אספקת המוצרים
שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ,ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת
אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף
מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים
ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד
האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ,רשאית בית העסק להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה ,בתיאור המוצר ,ו/או במחירו ,בתנאי התשלום ,בתמונת המוצר או בכל
5.5
חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית בית העסק ,אך לא חייבת ,לבטל את
הרכישה הספציפית.
5.6

בית העסק שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הערות מסכמות







בית העסק מאמין רק בעבודה קשה ,בהשקעת מאמץ ,בהוספת ערך ולתת שרות לעולם.
התוכניות שלנו מיועדות לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת להגשמת היעדים והמטרות
שלהם בתחומי הפעילות הגופנית והאימון הגופני ,ההתפתחותי והעיסקי.
אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסויימות בעקבות השימוש בתכנים ,בקורסים
וברעיונות שלנו ,כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.
אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם
את החיים שלך לרמה הבאה .שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו ,אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות
מסויימות ,ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי ,משפטי ,רפואי כזה או אחר.

