תקנון אתר

.1

כללי
 .1.1אתר _________( ________Thisables.comלהלן "האתר") הינו בבעלות
______מקאן ______ (להלן" :החברה") ומופעל על ידה.
 .1.2כל שימוש באתר ,לרבות גלישה ו/או כל פעולה אחרת ,מהווה אישור כי המשתמש
קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה ,כפי שיעודכנו מעת
לעת וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 .1.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת ,בלא
להודיע על כך מראש .החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמשים כהגדרתם להלן,
בגין כל שינוי ,השהייה או הפסקה של פעילות האתר.
 .1.4הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמשים באתר (להלן:
"המשתמש" או "המשתמשים") והן עשויות להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.

.2

השימוש באתר
 .2.1המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד .מובהר
כי כל הקבצים ,השרטוטים והרכיבים המוצגים באתר האינטרנט ,הינם לשימוש אישי
בלבד ,וכי חל איסור מפורש לעשות בהם כל שימוש לצרכים מסחריים או אחרים ללא
אישור מילבת.
 .2.2במסגרת האתר יוכלו המשתמשים להוריד קובץ חינמי בתלת מימד אשר יטען דרך
אתר מילבת בכתובת___( _ Thisables.comלהלן" :אתר מילבת") .באתר מילבת ניתן
למצוא פרטים מלאים אודות הרכיבים וכן רשימה של החנויות  /בתי העסק בהם ניתן
יהיה להדפיס את הקובץ החינמי.
 .2.3יובהר כי הקבצים יהיו חינמים ואולם המשתמשים ישאו בעלות ההדפסה כפי שתהיה
באותה עת בנקודת ההדפסה הרלוונטית.
 .2.4מובהר כי כל הקבצים ,השרטוטים והרכיבים המוצגים באתר האינטרנט ,הינם
לשימוש אישי בלבד ,וכי חל איסור מפורש לעשות בהם כל שימוש לצרכים מסחריים
או אחרים ללא אישור מילבת.

 .2.5למען הסר ספק ,מובהר כי המשתמש יהיה אחראי בלעדית לרכיבים אשר הודפסו על
ידו ,להרכבתם ולשימוש שיעשה בהם על ידו או על ידי מי מטעמו.
 .2.6איקאה והחברה לא תהיינה אחראיות בכל צורה ואופן לרכיבים ו/או להרכבתם ו/או
לשימוש שייעשה בהם.
 .2.7מילבת תישא באחריות הבלעדית לרכיבים אשר הודפסו ,הוכנו או הורכבו על ידה.
 .2.8על אף האמור לעיל ,מובהר כי אחריות מילבת לא תחול במקרים הבאים:
 .2.8.1ביחס לרכיבים אשר לא הודפסו הוכנו או הורכבו על ידי מילבת,
 .2.8.2מקום שנעשה שימוש בלתי הולם או שימוש לרעה ברכיבים ,או מקום שבוצע
שינוי ברכיבים או מקום שהרכיבים הוכנו באופן שגוי או על ידי חומרים לא
מתאימים;
 .2.8.3ביחס לרכיבים ככל שיעשה לגביהם שימוש בשיטות ניקוי שאינן מתאימות או
בחומרי ניקוי שאינם מתאימים;

 .2.8.4במקרה של בלאי סביר עקב שימוש רגיל ברכיבים ,חתכים או שריטות ,או פגם
אשר נגרם עקב פגיעה או כתוצאה מתאונה או מאחסון בתנאים שאינם
מתאימים;
 .2.8.5במקרה בו הרכיב נשבר בעקבות שימוש או הכנה לא נכונים;
 .2.8.6אחריות מילבת לא תחול על נזקים נסיבתיים או נזקי תאונות.

 .2.9הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות
המשתמש בעת השימוש באתר ,יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתנאי
שימוש אלו.

.3

הגבלת אחריות
 .3.1החברה פועלת להבטיח כי פרטי המשתמשים הרשומים באתר יהיו מוגנים .במקרים
בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע לא תהיה למשתמשים כל תביעה,
טענה או דרישה כלפי החברה.

 .3.2החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חוויית שימוש איכותית ובטוחה
באתר .עם זאת ,האתר אינו חסין לתקלות ו/או בעיות ומעת לעת ,עשויה שלא להיות
למשתמש גישה לאתר.
 .3.3למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר ,לרבות
לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי ו/או לתוכן לגבי מוצרים ,בגין
כל נזק ישיר או עקיף ,הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן
של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 .3.4החברה לא תישא בכל אחריות שהיא ,מפורשת או משתמעת ,בקשר עם האתר לרבות
כל תוכן או שירות בו וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות
המשתמש.
 .3.5המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינו
עושה באתר ,לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
.4

זמינות ו/או שינוי האתר
החברה רשאית להתיר או לאסור את השימוש באתר ,בכל זמן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר ,כולו או חלקו,
בכל זמן וללא מתן הודעה.

.5

סמכות שיפוט וברירת דין
 .5.1על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה ,דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או
מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה ,יחולו דיני מדינת
ישראל בלבד.
 .5.2מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו ,ישראל בלבד והדין
המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי ,אשר יגבר על כל כללי ברירת דין
המפנים לתחולת דין זר.

.6

שונות
 .6.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש
אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד.
 .6.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין
הוראות תקנון זה ,יגברו ויחולו הוראות התקנון.

 .6.3מובהר בזאת ,כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ,נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין
בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 .6.4אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי ,בטל או בלתי אכיף מכל סיבה ,תנאי זה
ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש
הנותרים .במקרה שכזה ,יראו בקיומו של תנאי דומה אחר ,אכיף ,במקום התנאי
שנמחק או הוסר.
 .6.5תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן
השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת ,בעל-פה או בכתב ,הנוגעת
לשימוש באתר ובתוכנו.

