תקנון מרזבית
 .1הקדמה
 .1.1ברוכים הבאים לאתר האינטרנט בכתובת ") https://marzevit.co.il/האתר"( של חברת מרזבית
מרכז  1996בע"מ )"מרזבית"( .אתר זה מנוהל ע"י מרזבית ,מרחוב הלפיד  ,4פתח תקווה .אתר
ייצוגי זה כולל ,בין היתר ,מידע ביחס למרזבית ,למוצרים הנמכרים ע"י מרזבית ,מידע מיצרני
ו/או יבואני המוצרים הנמכרים ע"י מרזבית וזאת במסגרת מאמציה של מרזבית לקדם ולייעל
את השירות המוענק ללקוחותיה באתר מרזבית ,תוך מתן הבהרה כי השימוש באתר הינו כפוף
לתנאים המפורטים להלן .לתשומת לבכם ,אנא קראו את תקנון אתר זה מפעם לפעם ,היות
ועשויים לחול בו ,בתכנים והשירותים המפורסמים ,בתמונות וסירטונים ,שינויים מעת לעת ,בין
היתר ,בהתאם לסוג השרות ,תוכן ,מוצר ,אופי המכירה ,אחריות או אופן ההספקה.
תשומת לבכם כי עצם השימוש/גלישה באתר מהווה אישור לא מותנה של כל משתמש/גולש ,כי
קרא את תנאי תקנון זה והנכם מוזמנים לגלוש ולצפות בתוכן האתר בכפוף להסכמתכם לתנאי
השימוש באתר ,אשר מפורטים להלן.
 .1.2מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון או תנאי שימוש באתר מעת לעת על-פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ו/או אזכור באתר או ערוצי
תקשורת אחרים.
 .1.3מרזבית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,רשאית בכל עת וללא כל התראה ו/או הודעה ,לשנות
ו/או להפסיקת את פעילות האתר ,לשנות את תוכנו ,את כתובת האתר ,פרטי התקשרות ו/או כל
פרט אחר .הפסקת פעילות האתר באופן קבוע ו/או זמני ,ללא כל התראה ומכל סיבה שהיא ,לא
תקים זכות לתלונה ,תביעה ו/או לדרישה כלשהי מלקוח/גולש באתר.
 .1.4כל שימוש באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ,כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון
האתר .בנוסף ,כל פעילות באתר ו/או שמתבססת על תוכן האתר חייבת להיות בהתאם לתנאי
האתר וחוקית על פי דין .מובהר בזאת כי אסור לבצע או לעשות באתר ו/או בתוכנו שימוש כלשהו
שאינו חוקי ,לרבות ביצוע פעולה מזיקה ,שימוש בקובץ או תוכנה מזיקה ,התמנת וירוסים ו/או
כל פעולה שעלולה לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או עלולה להפר זכויות יוצרים ו/או להפר
את הדין.
 .1.5מרזבית רשאית ,בכל עת ,ללא מתן התראה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את האתר,
עיצובו ,תכניו ,מבנה האתר ,תמונות ,קבצים ,המוצרים המוצגים ,הקישורים הקיימים ו/או כל
אלמנט אחר הקיים באתר ,באמצעות הסרתו ,הוספה ,החלפה שינויו והכל בהתאם לשיקול דעת
מרזבית ו/או צרכיה.
 .1.6תנאי השימוש באתר מסדירים ,בין היתר ,את היחסים בין מרזבית ,אשר מפעילה את האתר לבין
כל לקוח או גולש אשר הינו אדם ו/או גוף ו/או גורם מסחרי ,או מי מטעמם ,אשר מבצע שימוש
באתר ו/או תוכנו .תקנון האתר חל על ולגבי כל שימוש שיעשה באתר ו/או בתוכן האתר ומהווה
את ההסכמה והבסיס המשפטי לכל מחלוקת ו/או סכסוך בין כל משתמש או לקוח לבין מרזבית.
 .1.7מרזבית מפעילה את האתר באמצעות התקשרות וקבלת שרות מספק אינטרנט ו/או ספק
תקשורת ובהתאם מרזבית לא תישא באחריות כלשהי ,בכל הקשור לפעילות האתר ,הפסקת
זמינותו ו/או הפסקת עבודה באתר ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו כתוצאה
מתקלה בתקשורת ,הן אם הפסקת התקשרות תנבע מפעילות מרזבית והן אם הפסקת התקשורת
תנבע ממעשה של ספק אינטרנט ו/או ספק תקשורת.
 .1.8השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח/גולש ומרזבית לא תישא באחריות כלשהי לנזק
שיגרם ללקוח/גולש עקב שימוש באתר ,לרבות נזק שיגרם מ"וירוס" ,התקנת תוכנה כלשהי ו/או
פתיחת קובץ באתר ו/או שימוש ביישומי תוכנה ,לציוד הקצה של לקוח/גולש )מחשב ,טלפון,
טאבלט( ו/או לכל רכוש אחר של הלקוח/גולש ,שיגרם בשל כניסה לאתר ,שימוש או גלישה באתר,
הורדת מידע או קבצים מהאתר.
 .1.9הלקוח/גולש פוטר את מרזבית מכל אחריות לנזק ו/או אובדן כלשהוא שעלול להיגרם
ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו עקב בשימוש באתר ,הפסקת פעילות האתר ,תקלה באתר ,בעיה
בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
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 .1.10כל גולש/לקוח מתחייב לא לבצע או לנסות לבצע פעולות שעלולות לשבש את פעילות האתר,
לרבות חדירה לא הרשאה לשרתי האתר ,חדירה חשבונות ו/או נתונים ,לשבש או ניסיון לשבש את
פעילות האתר ו/או שיבוש השרתים ו/או ביצוע בדיקה או סריקה שמטרתה לבדוק אפשרות
חדירה לאתר .יובהר כי מרזבית שומרת את הזכות לפעול בדרך חוקית נגד כל גורם שביצע פעולה
שהביא לשיבוש פעילות האתר.

 .2תוכן האתר
 .2.1השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו ,כולל הורדת קבצים ,מדיה כגון תמונות
או סרטונים ,מאמרים ,מידע מקצועי ותכנים שונים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת.
 .2.2האתר ותקנון האתר נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .האתר פונה ומתייחס לשני המינים.
בכל מקום שבו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות היא ליחיד ו/או לרבים
לפי העניין.
 .2.3קישורים לאתרים חיצוניים שקיימים באתר ,אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים,
איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של כל לקוח/גולש באתר והם
נמצאים בתחום האחריות הבלעדית של כל משתמש ומשתמש באתר.
 .2.4מרזבית מיידעת בזאת כי המידע באתר תדמיתי זה ,הנו למטרות כלליות והצגת מידע בלבד ואינו
מהווה ,ייעוץ מקצועי ,הצעה ו/או המלצה ו/או חוות דעת לגבי רכישת מוצר או פריט כלשהו
שמרזבית מוכרת ו/או המלצה או התאמה ללקוח לקבלת שירות כלשהו ,ובהתאם לכך ,כל
גולש/משתמש באתר מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על מאמרים ,מידע מקצועי ,מידע של
יצרן המוצר ,יבואן המוצר ,הבעות עמדה ,הצהרות ,עצות או כל מידע אחר הקיים ו/או מוצג
באתר נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של כל גולש\משתמש ובאחריותו בלבד.
 .2.5האתר עומד לרשות גולש/משתמש במצבו הקיים כפי שהוא וללא מתן הבטחה ו/או אחריות
כלשהי ,בין אם ישירה ,משתמעת ו/או עפ"י דין.
 .2.6מרזבית מציגה באתר מידע של מרזבית ו/או מידע שהתקבל מיצרני מוצרים ו/או יבואני מוצרים
ומציגה את המידע כפי שהתקבל ללא בדיקת נכונתו ובהתאם לכך מרזבית אינה נותנת מצג בנוגע
לשימוש במידע באתר ו/או שימוש באתר ו/או תוצאות השימוש במידע ,לרבות בקשור לנכונות,
אמיתות ,דיוק ,מהימנות ו/או כל עניין אחר הקשור למידע המוצג באתר .בהתאם לאמור לעיל,
באחריותו של כל לקוח/גולש לפעול באמצעים הדרושים ו/או המומלצים ו/או מקובלים בנוגע לכל
שימוש או הסתמכות על מידע באתר וזאת ,בין היתר ,על מנת להגן על עצמו ו/או מי מטעמו מפני
שימוש או הסתמכות על מידע שעלולה להוביל שימוש לא נכון ,לנזקים ,הפסדים ,תביעות ו/או
אבדן.
 .2.7המידע הכלול באתר הוא מידע שיווקי ,פרסומי ו/או קדם מכירות ואינו מהווה התחייבות,
הצהרה ,או מצג כלשהו מטעם מרזבית .מרזבית אינה נותנת התחייבות כלשהי לגבי טיב המידע
ו/או שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן בכל עת .בהתאם ,ישנה אפשרות כי חלק מן המידע ו/או
פרטים באתר אינם מעודכנים ,מדוייקים ו/או שלמים.
 .2.8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע הקיים באתר לבין מידע שנמסר ע"י עובדי
מרזבית ,בין אם בכתב ובין אם בעל פה ,ו/או מידע שקיים במסמך רשמי של מרזבית ,אזי המידע
שנמסר ע"י עובדי מרזבית ו/או מידע שקיים במסמך רשמי של מרזבית ייחשבו כהמידע הנכון.
 .2.9באתר מוצגות תמונות של פריטים ו/או מוצרים שונים ,אשר מרזבית מוכרת ,משווקת ,מפיצה,
מייצרת ו/או מפתחת בכל חלקי הארץ ובשווקים שונים .אופן הצגת הפריטים ו/או המוצרים
באתר ינוהל ויקבע על-ידי מרזבית בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או צרכי מרזבית.
תמונות של פריטים ו/או מוצרים שונים הקיימות באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד וחלקן
נמסרו מייצרני המוצרים ו/או יבואני המוצרים ובכל מקרה התמונות הקיימות באתר לא
מחייבות את מרזבית באופן כלשהו ו/או מהוות מקור הסתמכות על מלאי מוצרים ו/או
אספקתם.
 .2.10כל תוכן של צד ג' המוצג באתר ,לרבות ,קישורים לאתרים צד ג' ,חומר פירסומי ,המלצות,
מאמרים ,עצות ,מידע על שירותים שונים ו/או כל מידע אחר או תוכן אחר שקיים או מונגש על
ידי צד ג' ,לרבות על ידי יבואן ו/או יצרן ,נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מרזבית
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ולמרזבית לא תהא אחריות כלשהי בקשר לכך .בהתאם מרזבית לא אחראית לנכונות ,דיוק,
שלמות או אפשרות שימוש בתוכן של צד ג' ובשום נסיבות ,מרזבית לא תהא אחראית ,או תשא
בנזק ו/או הפסד שנגרמו לללקוח/משתמש או גורם אחר ,עקב הסתמכות על מידע ו/או תוכן
שהוצג באתר .מובהר כי קישורים באתר המובילים לאתר אינטרנט של צד ג' ,ניתנים כשרות בלבד
ללקוח/גולש ואינם מעידים על מתן חסות או אחריות כלשהי של מרזבית לתכנים ו/או קבצים
הנמצאים באתרים אלו .מרזבית אינה נושאת באחריות לנזק כלשהו שיגרם בגין שימוש או כניסה
לאתרים אלו.
 .2.11השימוש במוצרים שנרכשו מאתר מרזבית ו/או ממרזבית הינם באחריותו המלאה והבלעדית של
כל לקוח/גולש ומרזבית לא תשא באחריות כלשהי לנזק כלשהו שייגרם ,באופן ישיר או עקיף,
ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור למוצרים ו/או פריטים שיירכשו ו/או נרכשו ממרזבית
ו/או מאתר מרזבית.
 .2.12מרזבית אינה מחויבת בכל אופן שהוא ,לאחזקת מוצרים ו/או פריטים מסויימים .מרזבית
רשאית לשנות ,להחליף ,להוסיף או להסיר בכל עת וללא כל התראה את מגוון המוצרים ו/או
פריטים הקיימים באתר.
 .2.13מרזבית מוכרת ,משווקת ומפיצה מוצרים ו/או פריטים שנרכשו ו/או סופקו למרזבית ע"י צד ג'
כגון היצרן ו/או היבואן שלהם ובהתאם מרזבית לא תשא באחריות כלשהי לנזק כלשהו שייגרם,
באופן ישיר או עקיף ,ללקוח/גולש ו/או מי מטעמו ,למעט אחריותה על פי דין.

 .3זכויות קניין רוחני
 .3.1האתר ו/או תוכנו ,לרבות תמונות ,איורים ,מאמרים ,שרות ,סרטים ,טקסט ,כל קובץ מדיה אחר,
זכויות היוצרים ,סימני מסחר ,פטנטים ,מדגמים ,עיצובו האתר ,קוד האתר ,עיצוב גרפי ו/או כל
חומר אחר אשר קיים ו/או מוצג באתר שייכים במלואם למרזבית ונמצאים בבעלותה הבלעדית
ו/או שנעשה בהם שימוש תחת הרשאה מצד ג' שהינו בעל הקניין הרוחני וכל אלו ומהווים קניין
רוחני בלעדי של מרזבית ו/או צד ג' שנתן הרשאת שימוש למרזבית .בהתאם קיים איסור מוחלט
לעשות שימוש כלשהו בקנין הרוחני של מרזבית ו/או לבצע פעולה כלשהי שיש בה להפר את
זכויות הקניין הרוחני של מרזבית ו/או צד ג' ,לרבות איסור מוחלט להעתיק ,לבצע שימוש,
לשכפל ,לחקות ,להציג ,להפיץ ו/או ביצוע כל שימוש אחר שיש בו לפגוע בזכות הקניין הרוחני של
מרזבית ו/או צד ג' ,ללא אישור מפורש בכתב ומראש מממרזבית או מבעל הזכויות בו.
 .3.2גלישה באתר ו/או ביצוע רכישה ממרזבית ו/או כל פעולה אחרת ,לא מעניקים ללקוח/גולש ו/או
גורם אחר כלשהו זכות שימוש באתר ,בתוכנו ו/או בכל זכות קניינית של מרזבית ומרזבית שומרת
לעצמה בלבד את זכות השימוש בקניינה ו/או בכל דבר אחר הקיים ו/או מופיע באתר .לא יבוצע
כל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכולת האתר ו/או בזכות קניינית של מרזבית ע"י גורם שאינו
מרזבית והשימוש שנעשה בהם באתר מיועד רק למטרות שיווקיות והצגת מידע על מרזבית ו/או
השירותים השונים ו/או מוצרים ופריטים הנמכרים ,משווקים ו/או מופצים ע"י מרזבית .כל
לקוח/גולש באתר מכיר ומאשר בכך שהוא אינו רוכש או מקבל זכות בעלות כלשהי לגבי תוכן
האתר ,או זכות קניינית אחרת באתר ,על ידי הורדה ו/או שמירה של תוכן או קובץ אחר כלשהו
מהאתר.
 .3.3סימני מסחר ו/או מדגמים ,לרבות השם של מרזבית ,שם האתר ו/או שם הדומיין ,הינם בבעלותה
הבלעדית והמלאה של מרזבית ,ומרזבית לא מעניקה לאף גורם רישיון ו/או זכות שימוש כלשהי
באתר ,תוכן האתר ו/או כל זכות קניינית של מרזבית .יובהר כי אין בתוכן האתר ,שימוש באתר
ו/או בתקנון האתר להקים זכות שימוש כלשהי באתר ,תוכנו ו/או בכל זכות קניינית אחרת של
מרזבית.
 .3.4קיים איסור מוחלט לבצע או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ,בתוכנו ,בנתונים המפרוסמים,
בבסיסהנתונים ,ברשימות הפריטים ו/או המוצרים ו/או והשירותים המופיעים באתר ,או בכל
פרט אחר המתפרסם באתר ,ללא קבלת אישור בכתב ומראש ממרזבית.
 .3.5באתר מוצגים שמות יצרנים ו/או יבואנים ו/או מוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים של
חברות אחרות שהינם צד ג' ,והשימוש באלו מבוצע תחת הרשאה ומתן שרות ומידע כללי
ללקוח/גולש באתר והשימוש בהם לא נעשה למטרת חסות ,המלצה ,ייעוץ ,שיווק ,פרסום ו/או
קדם מכירות כלשהו .תמונות מוצרים ו/או פריטים מובאים לצורך המחשה בלבד.
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 .3.6הפרה של האמור בסעיף זה או של כל זכות קניינית של מרזבית ו/או צד ג' ,עלולה לגרום להפרת
בזכויות יוצרים ,פגיעה בסימני מסחר ,מדגמים או זכות קניין רוחני אחרת ,אשר יכולה להוביל
לתביעה ,עונשיםו/או קנסות.

 .4הגנת הפרטיות
 .4.1במקרה בו קיים חשש כי השימוש של לקוח/גולש באתר ו/או בתוכן האתר אינו עומד עם תקנון
האתר ו/או הוראות הין ,מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ,הן ע"י חסימת
כתובת  IPשל מחשב ו/או חסימת כתובת  ,MACוזאת ללא מתן התראה ו/או קבלת אישור כלשהו
ומכל סיבה שהיא.
 .4.2בנוסף לחסימת כתובת כאמור לעיל ,כל לקוח/גולש באתר מאשר כי מרזבית רשאית לנתר ו/או
לעקוב אחר אופן השימוש של כל לקוח/גולש באתר ,וזאת על מנת לחסום את הלקוח/גולש מגישה
לאתר .לשם ביצוע האמור ,רשאית מרזבית להעזר בשירותיי צד ג' ,בין היתר ,ע"י העברת נתוני
הגלישה של הלקוח/גולש באתר לצד ג' ,על מנת שייבדוק האם פעולת הלקוח/גולש מהווה שימוש
לא ראוי ו/או פוגעת באתר ו/או מפרה את תקנון האתר ,וזאת על מנת להגן על האתר ,לשמור על
פעילותו התקינה ו/או הגנה על זכות קניינית אחרת של מרזבית.
 .4.3יתכן כי באתר יבוצע שימוש בקבצי קוקיז )  ,(Cookiesהן ללקוח/גולש מזדמן והן ללקוח/גולש
רשום ,וזאת על מנת ללמוד תחומי עניין ,אופן גלישה ,עיבוד קליקים ,בדיקת זמן גלישה באתר
ו/או כל נתון סטטיסטי אחר שיאפשר למרזבית לנתח את גלישת הלקוח/גולש באתר וכיצד
משתמשים באתר ולהציע שירות טוב יותר ללקוח/גולש .יתכן כי באתר זה משתמשים בגוגל
אנליטיקס ,מוצר של גוגל שעוזר לבעל האתר לנתח ולהבין את אופן השימוש לקוח/גולש באתר.
בכניסה לאתר הדפדפן שולח נתונים מסוימים ל  Googleבאופן אוטומטי )כגון ,אך לא רק ,כתובת
האינטרנט של הדף או כתובת  IPשל לקוח/גולש( .גוגל אנליטיקס משתמשים גם בקבצי Cookies
שנשמרים בחברת גוגל .בעת גלישה באתר ,הלקוח/גולש מסכים לשימוש בקבצי .cookies
הלקוח/גולש יכול לשנות את הגדרות קובצי ה  cookieבכל עת ,על ידי ביטול או הפעלה של
קטגוריות של קובצי  cookieבדפדפן שלו.
 .4.4מרזבית מבהירה כי לא תמסור מידע אישי של לקוח/גולש ,אלא אם נדרש המידע לנותני שירות
של מרזבית בקשר עם תפעול האתר ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי ומידע זה לא יכלול את שם
הלקוח/גולש .במידה ותידרש מרזבית ,למסור מידע לגבי לקוח/גולש ,ע"י רשות כלשהי ,אזי
מרזבית תפעל בהתאם לדין המתיר למרזבית לגלות את פרטי הלקוח/גולש שהפר לכאורה את
החוק או דין.
 .4.5לקוח/גולש אשר מזין את פרטיו במסגרת רישום כחבר באתר ו/או במסגרת פנייה ו/או יצירת
קשר עם האתר ו/או נציגי האתר ,מסכים כי נתונים אלו ישמרו במאגר מידע של מרזבית ,וזאת
תחת חוק הגנת הפרטיות .בהתאם לכך ,כל לקוח/גולש מוותר על טענות כלשהן לגבי שמירת
פרטיו ו/או איסוף המידע שבמוצע באתר .מאגר המידע משמש את מרזבית למטרת בניית מאגר
לקוחות/גולשים וביצוע פעולות מכירה ,שיווק ,דיוור ,ו/או קדם מכירות של מוצרים ,פריטים,
מבצעים ו/או שירותים שונים .דיוור ישיר ללקוח/גולש יכול להתבצע באמצעי תקשורת שונים,
וזאת רק לאחר שניתנה הסכמה של לקוח/גולש למשלוח דיוור ישיר למטרות שונות בעת מסירת
הפרטים .לקוח/גולש ,יכול בכל עת לפנות בכתב למרזבית )בהתאם לפרטים בדיוור הישיר( ,על
מנת ששמו יוסר ממאגר המידע ו/או לבקש את הפסקת הדיוור הישיר.

 .5שונות
 .5.1כותרות הסעיפים בתקנון האתר נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ,ולא יעשה בהן כל שימוש
למטרת פרשנות של תקנון האתר ו/או הוראותיו.
 .5.2בהתאם לסעיף  19לחוק ההתיישנות ,התשי”ח ,1958 -מוסכם בזאת על תקופת התיישנות
מוסכמת בת חצי שנה )לפריט ו/או מכשיר שנקבע תקופה ארוכה או קצרה יותר על פי דין ,תחול
התקופה הארוכה יותר במפורט בהוראות הדין( ממועד ביצוע הרכישה באתר ו/או ממרזבית וזהו
המועד הסופי במסגרתו יוכל לקוח/גולש להפנות למרזבית טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי.
הלקוח/גולש מסכים ומתחייב כי לא יפנה אל מרזבית עם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי
לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת .פנייה שתבוצע לאחר תום תקופת ההתיישנות כאמור ,לא
יהיה בה כדי לשנות ,לחדש ו/או להאריך את תקופת ההתיישנות המוסכמת.
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 .5.3כל טענה ,דרישה ו/או תביעה של לקוח/גולש או מי מטעמו בקשר למוצרים ,פרטים ,שירותים
שנמכרו ו/או סופקו ע"י מרזבית ו/או לגבי כל נזק ו/או הפסד תועבר למרזבית בכתב לכתובת של
משרדי מרזבית.
 .5.4שום ויתור ,הימנעות מפעולה ו/או מתן אורכה ו/או שיהוי של זכות כלשהי של מרזבית לפי תקנון
זה ו/או הוראות הדין לא ייחשבו כוויתור על זכות כלשהי תחת תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או
הסכמה להפרה של תנאי התקנון ו/או כתקדים למקרה אחר ו/או יפגעו בזכות מרזבית לממש את
זכויותיה עפ"י דין ו/או תקנון ו/או יהוו מקור לטענה בדבר ויתור ,השהייה ,דחייה ,ארכה ,שינוי,
ביטול או הוספת תנאי ,אלא אם נעשו באופן מפורש בכתב לגבי כל מקרה ומקרה.
 .5.5הדין החל על המידע ,תכנים ו/או קבצים באתר והן לגבי פעולות ו/או שימוש באתר ו/או כל
הקשור או נובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד.
 .5.6במידה ויתגלה סכסוך ו/או מחלוקת בין מרזבית ללקוח/גולש או מי מטעמו ,מצהירים הצדדים כי
יעשו כמיטב יכולתם ליישב את הסכסוך בדרכי נעם .במידה והצדדים לא יצליחו ליישב סכסוך
כלשהו ,אזי סמכות בלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר סכסוך
ו/או טענה כלשהי נתונה לבית משפט בתל – אביב ,המוסמך לפי העניין ,ולא תקום סמכות לבית
משפט אחר.
 .5.7במידה ואחד או יותר מתנאי תקנון זה יתגלה כלא תקף ,אזי לא לכך כל השפעה על תקפות תנאי
תקנון אחרים .במידה וימצא כי תנאי מסויים אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה ,אזי יוחלף תנאי זה
בתנאי אחר תקף ,אשר יהיה זהה ככל שניתן לתנאי המוחלף.
 .5.8מרזבית רשאית להמחות ,להעביר ו/או להסב תקנון זה ,כולו או חלקו ,ו/או את הזכויות ו/או
החובות על פי תקנון זה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,ללא צורך בקבלת
אישור ו/או הסכמה של לקוח/גולש או מתן הודעה כלשהי בנושא.
 .5.9סניף מרזבית דרום בע"מ מונגש .טל .0542800898 :סניף מרזבית מרכז  .1996מונגש באמצעות
נציג מכירות יעודי .טל .03-9282333 :שאלות בנושא יש לפנות לנציג בסניף הרלוונטי טלפונית.
 .5.10אתר זה והתקנון הקיים בו משרת את חברת מרזבית מרכז  1996בע"מ וחברות בנות או קשורות
לחברה ,לרבות חברת מרזבית סניף דרום בע"מ )להלן ,ביחד ולחוד "מרזבית"(.

