
 Amiad Home Filters אתר -תנאי שימוש 

  
ברוך הבא לאתר האינטרנט של מוצרי הסינון הביתיים של עמיעד מערכות מים בע"מ. אנא קרא בקפידה 

 www.amiadhomefilters.comאת תנאי השימוש המפורטים להלן. הגלישה והשימוש שתעשה באתר 
כפופים לתנאי השימוש. במידה שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק 

 מיד את גלישתך באתר.

 

 כללי

מוצרי עמיעד מערכות מים בע"מ לתת מידע בדבר ") נועד האתר(" www.amiadhomefilters.comאתר 
 /http://www.amiadhomefilters.com לסינון הביתי.

קיבוץ עמיעד, , מ512497694. "),מ.זעמיעדעמיעד מערכות מים בע"מ ("האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת 
  ").הנהלת האתר(" 1ד.נ. גליל עליון 

") באתר ובשירותים השונים המוצעים בו המשתמשתנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך ("
האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ") ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת השירותים("
 .מדיניות הפרטיות את"). תנאי השימוש כוללים גם תנאי השימוש("

השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלה. הינך מתבקש 
השימוש באתר על ידי  לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים.

ובשירותים הינך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש שלא 
  לעשות שימוש באתר.

המשך  הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
הסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כ

 תנאי השימושבכל עת תוכל לעיין ב מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר. בהתאם לכך,
בלשון זכר מטעמי נוחות  יםמנוסחתנאי השימוש  באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. יםהעדכני

 , כמובן, גם לנשים.יםמתייחס םבלבד, וה
  

 הבעלות על התכנים באתר 

עמיעד הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, 
זכויות בפטנטים וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות 

האתר, לרבות דימויים גרפיים, תצלומים, דמויות, באתר, במוצרים המפורסמים בו, בשירותים או בתוכן 
"). זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר התוכןמוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ("

מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות 
  הרוחני כאמור, באתר, בשירותים ובתוכן.למשתמש איזה מזכויות הקניין 

 מסימני באיזה להשתמש זכות או רישיון מתן משום, במשתמע או במפורש, בו באמור או באתר אין
 להיות עשוי אשר כלשהו שלישי צד של או, העמיעד של בכתב ההסכמה ללא, האתר בדפי המוצגים המסחר
 .האתר בדפי המוצג המסחר סימן של הבעלים

 ללא, אחר מאתר קישור באמצעות שימוש לרבות, מהם חלק בכל או באתר בתכנים מכל סוג שהוא שימוש
 .אסור הינו, מהעמיעד ובכתב מראש אישור קבלת

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר.

א הדפיס או הוריד. כמו כן, המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הו
המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד 

  המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.
 

 אחריות ושיפוי

לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש  עמיעד
 או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר.

 שניתן ככל לדייק מנסה עמיעדש למרות") . AS IS(" "שהם כפי" עמיעד ידי על מוצגים ותכניו האתר
 המידע דיוק או שלמות עם בקשר כלשהו מצג או התחייבות ותנתנ אינהעמיעד , באתר המוצגים םבתכני
 ., לרבות מפרטי המוצרים ופעולתםבאתר המוצג

 להיגרם עשוי אשר סיכון לכל האחריות וכי, האתר את לבדוק הבלעדית באחריותו כי מסכים המשתמש
 או, עובדיה, בה המשרה נושאי, עמיעד. הבלעדית ובאחריותו בלבד המשתמש על מוטלת באתר מהשימוש

http://www.amiadhomefilters.com/


 משתמש של מכניסה הנובע עונשי או עקיף, תוצאתי, נלווה, ישיר נזק לכל אחראיים יהיו לא, מטעמה מי
 .בו שנעשה שימוש כל או לאתר

 .שהיא דרך בכל, עמיעד את להגביל בכדי בתוכנו או זה באתר באמור אין
 לעשות קטינים על איסור חל, בלבד למבוגרים מיועד באתר השימוש כי קובעים כלשהם חוק או שדין ככל

 עמיעד באחריות תישא לא אז כי, החופשי מרצונו באתר ביקר וקטין היה, זאת עם יחד. באתר שימוש
 .לקטינים הולמים כבלתי להיחשב עשוי בו שימוש או והאתר היה, כאמור שנעשה לשימוש

 בכל או באתר שינוי כל לבצע, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הודעה כך על לתת ומבלי עת בכל עמיעד רשאית
 מושהית להיות עשויה באתר הפעילות, כן כמו. חלקו או האתר הפעלת את להשהות או להפסיק, ממנו חלק

 .זמני או קבוע באופן, מעוכבת או
המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות 

סבירות) אשר נגרמו להנהלת האתר בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או משפטיות 
 עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.

 פרטיות

מהווה חלק בלתי והיא 1981-הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אשל האתר  מדיניות הפרטיות
הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות 

על כן , הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר 
 ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

 

 יחסי הצדדים

, יחסי סוכנות או יחסי סיקמע-עובדיובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, יחסי 
שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן 
או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר 

 יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.
   

 כוללת הסכמה

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש 
באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין 

  המשתמש לבין הנהלת האתר.
  

 שמירת תוקף

א תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם ימצא ליסעיף מתנאי השימוש שבמידה 
 או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע.

  
 ויתור

הנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם שבמידה 
ות של הנהלת האתר זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכ

ה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר יאינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על יד
 למדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.יבמקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא 

  
 סמכות שיפוט

הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל 
 נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.

  
 יצירת קשר

קשר בכל שאלה שיש למשתמש בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר, ניתן ליצור עם הנהלת האתר 
 .http://www.amiadhomefilters.comבעמוד זה 

  

  

  
  

 

http://www.amiadhomefilters.com/UserContent/Files/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

