
 מרזביתתקנון 

 הקדמה .1

מרזבית חברת של ") האתר(" /https://marzevit.co.ilבכתובת  האינטרנטאתר ל ברוכים הבאים .1.1
 אתר. פתח תקווה, 4הלפיד מרחוב , מרזבית י"מנוהל עזה אתר  .")מרזבית(" מ"בע 1996מרכז 
מיצרני מידע , י מרזבית"למוצרים הנמכרים ע, מרזביתמידע ביחס ל ,בין היתר, כולל זה ייצוגי

לקדם ולייעל של מרזבית במסגרת מאמציה י מרזבית וזאת "או יבואני המוצרים הנמכרים ע/ו
כפוף הינו  אתרהשימוש בהבהרה כי תוך מתן , באתר מרזבית את השירות המוענק ללקוחותיה

היות , זה מפעם לפעםאתר תקנון  אתא קראו אנ, לבכםתשומת ל. לתנאים המפורטים להלן
בין , מעת לעת שינויים, בתמונות וסירטונים ,בתכנים והשירותים המפורסמים, עשויים לחול בוו

 .אחריות או אופן ההספקה, אופי המכירה, מוצר, תוכן, בהתאם לסוג השרות, היתר

 כי, גולש/משתמששל כל לא מותנה אישור באתר מהווה  גלישה/עצם השימושלבכם כי  תשומת
והנכם מוזמנים לגלוש ולצפות בתוכן האתר בכפוף להסכמתכם לתנאי  קרא את תנאי תקנון זה

 .אשר מפורטים להלן, השימוש באתר

 פי-עלמרזבית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון או תנאי שימוש באתר מעת לעת  .1.2
או אזכור באתר או ערוצי /עה מוקדמת ואו הוד/וללא צורך במתן התראה ו הבלעדי דעתהקול יש

 .תקשורת אחרים

לשנות , או הודעה/ו בכל עת וללא כל התראהרשאית , לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם , מרזבית .1.3
או כל /פרטי התקשרות ו, את כתובת האתר, לשנות את תוכנו, האתראת פעילות  להפסיקתאו /ו

לא , ללא כל התראה ומכל סיבה שהיא, זמניאו /הפסקת פעילות האתר באופן קבוע ו .פרט אחר
 .גולש באתר/או לדרישה כלשהי מלקוח/תביעה ו, תקים זכות לתלונה

בתקנון כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים , בתכנים המוצגים בואו /שימוש באתר וכל  .1.4
חייבת להיות בהתאם לתנאי כן האתר ועל ת תאו שמתבסס/וכל פעילות באתר , בנוסף. האתר
שימוש כלשהו או בתוכנו /באתר ומובהר בזאת כי אסור לבצע או לעשות  .חוקית על פי דיןו האתר

או /ו וירוסיםהתמנת , שימוש בקובץ או תוכנה מזיקה, לרבות ביצוע פעולה מזיקה ,שאינו חוקי
או להפר /או עלולה להפר זכויות יוצרים ו/כל פעולה שעלולה לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו

 .ןאת הדי

, לשנות את האתר, ללא מתן התראה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עתבכל , רשאית מרזבית .1.5
כל או /ו הקישורים הקיימים, המוצרים המוצגים, קבצים, תמונות, מבנה האתר, תכניו, עיצובו

החלפה שינויו והכל בהתאם לשיקול דעת , הוספה, באמצעות הסרתו, הקיים באתראחר אלמנט 
 . צרכיהאו /מרזבית ו

מפעילה את האתר לבין אשר , מרזביתאת היחסים בין , בין היתר, יםסדירבאתר מתנאי השימוש  .1.6
שימוש מבצע אשר , או מי מטעמם, מסחרי או גורם/או גוף ו/אדם ולקוח או גולש אשר הינו כל 

או בתוכן האתר ומהווה /ו חל על ולגבי כל שימוש שיעשה באתרתקנון האתר . או תוכנו/ובאתר 
 . מרזביתלבין או לקוח משתמש כל סכסוך בין  או/מחלוקת ו משפטי לכלאת ההסכמה והבסיס ה

או ספק /מרזבית מפעילה את האתר באמצעות התקשרות וקבלת שרות מספק אינטרנט ו .1.7
הפסקת , בכל הקשור לפעילות האתר, תקשורת ובהתאם מרזבית לא תישא באחריות כלשהי

או מי מטעמו כתוצאה /גולש ו/או לכל נזק שייגרם ללקוח/או הפסקת עבודה באתר ו/זמינותו ו
מפעילות מרזבית והן אם הפסקת התקשורת  תנבעקשרות הן אם הפסקת הת, מתקלה בתקשורת

 .או ספק תקשורת/תנבע ממעשה של ספק אינטרנט ו

ומרזבית לא תישא באחריות כלשהי לנזק  גולש/השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח .1.8
או /התקנת תוכנה כלשהי ו, "וירוס"לרבות נזק שיגרם מ, גולש עקב שימוש באתר/שיגרם ללקוח

, טלפון, מחשב(גולש /הקצה של לקוחלציוד , יישומי תוכנהאו שימוש ב/ו פתיחת קובץ באתר
, באתראו גלישה שימוש , כניסה לאתרבשל ם שיגר, גולש/הלקוחלכל רכוש אחר של או /ו) טאבלט

 .מהאתראו קבצים הורדת מידע 

להיגרם כלשהוא שעלול או אובדן /ומכל אחריות לנזק מרזבית פוטר את  גולש/הלקוח .1.9
בעיה , באתרתקלה , הפסקת פעילות האתר, באתר בשימושאו מי מטעמו עקב /גולש ו/ללקוח

 .או בתוכנה הקשורים לאתר/בחומרה ו
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, האתרילות פעעלולות לשבש את לבצע או לנסות לבצע פעולות שלקוח מתחייב לא /כל גולש .1.10
את סיון לשבש ינלשבש או , או נתונים/חשבונות וחדירה , האתר לשרתיהרשאה חדירה לא לרבות 

או סריקה שמטרתה לבדוק אפשרות  בדיקהאו ביצוע /ו השרתיםאו שיבוש /פעילות האתר ו
ה פעולכל גורם שביצע בדרך חוקית נגד שומרת את הזכות לפעול  מרזביתכי  יובהר. חדירה לאתר

 .שהביא לשיבוש פעילות האתר

 האתר תוכן .2
 תמונות כגון מדיה, קבצים הורדתכולל , בו המוצעים והשירותים תכניו כל על זה באתר השימוש .2.1

 .לעת מעת להשתנות עשוייםגים באתר המוצ שונים ותכניםמידע מקצועי , מאמרים, סרטונים וא

. לשני המיניםהאתר פונה ומתייחס . בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדהאתר נוסחו האתר ותקנון  .2.2
או לרבים /ליחיד ו היאקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות או ת/בו מנוסח תוכן האתר ושבכל מקום 
 . לפי העניין

, בטוחים באתרים מדובר כי ערובה מהווים אינם, שקיימים באתר חיצוניים יםלאתר קישורים .2.3
הם וגולש באתר /של כל לקוח בלבד האישיתו דעת על נעשה בהם וביקור אמינים או איכותיים

 .באתרומשתמש  משתמשכל  של תהבלעדי האחריות בתחום נמצאים

בלבד ואינו  והצגת מידעהנו למטרות כלליות , תדמיתי זההמידע באתר כי בזאת מיידעת  מרזבית .2.4
כלשהו או פריט רכישת מוצר לגבי או חוות דעת /המלצה ואו /הצעה ו, ייעוץ מקצועי, מהווה

כל , לכךובהתאם , שירות כלשהואו המלצה או התאמה ללקוח לקבלת /שמרזבית מוכרת ו
מידע של , מידע מקצועי, מאמריםומסכים לכך שכל הסתמכות על מודע באתר משתמש /גולש

מוצג או /הקיים ועצות או כל מידע אחר , הצהרות, הבעות עמדה, יבואן המוצר, יצרן המוצר
 . בדמשתמש ובאחריותו בל\הבלעדי של כל גולשבאתר נעשה לפי שיקול דעתו 

 אחריותאו /הבטחה ומתן וללא  ואכפי שהבמצבו הקיים  שמשתמ/גולש לרשות עומד האתר .2.5
  .י דין"או עפ/ו משתמעת, ישירהבין אם , כלשהי

או יבואני מוצרים /שהתקבל מיצרני מוצרים ואו מידע /של מרזבית ומציגה באתר מידע  מרזבית .2.6
בנוגע נותנת מצג אינה ומציגה את המידע כפי שהתקבל ללא בדיקת נכונתו ובהתאם לכך מרזבית 

, לנכונותבקשור לרבות , במידעשימוש התוצאות או /שימוש באתר ואו /באתר ובמידע  לשימוש
, לעיל ורבהתאם לאמ. מידע המוצג באתרלהקשור  או כל עניין אחר/מהימנות ו, דיוק, אמיתות

בנוגע לכל או מקובלים /ו או המומלצים/הדרושים ו םאמצעיבפעול לגולש /באחריותו של כל לקוח
מפני או מי מטעמו /ועל עצמו להגן על מנת , בין היתר, וש או הסתמכות על מידע באתר וזאתשימ

או /ו תביעות, הפסדים, לנזקים, שימוש לא נכוןשימוש או הסתמכות על מידע שעלולה להוביל 
  .בדןא

, התחייבותמהווה ואינו  או קדם מכירות/פרסומי ו, שיווקימידע הוא המידע הכלול באתר  .2.7
נותנת התחייבות כלשהי לגבי טיב המידע  אינה מרזבית. מרזביתמטעם  וכלשהאו מצג , הצהרה

או /המידע וחלק מן ישנה אפשרות כי , בהתאם. יהיה מעודכן בכל עתאו שהמידע המוצג באתר /ו
 .שלמיםאו /מדוייקים ו ,אינם מעודכניםבאתר פרטים 

עובדי י "באתר לבין מידע שנמסר עהקיים אי התאמה בין המידע או /בכל מקרה של סתירה ו .2.8
מידע אזי ה, רשמי של מרזביתך קיים במסמאו מידע ש/ו, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, מרזבית

 .הנכון מידעהכ וייחשב ך רשמי של מרזביתקיים במסמאו מידע ש/ו מרזביתעובדי י "שנמסר ע

, מפיצה, משווקת, מוכרת מרזביתאשר , שוניםמוצרים או /פריטים ותמונות של באתר מוצגות  .2.9
המוצרים או /הפריטים ואופן הצגת  .שונים ובשווקיםבכל חלקי הארץ מפתחת או /מייצרת ו

. או צרכי מרזבית/ו לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם עת בכל  מרזביתידי -יקבע עלינוהל ובאתר 
לקן וח המחשה בלבדמוצגות לצורך באתר שונים הקיימות מוצרים או /ים וטשל פריתמונות 

 או יבואני המוצרים ובכל מקרה התמונות הקיימות באתר לא /נמסרו מייצרני המוצרים ו
או /או מהוות מקור הסתמכות על מלאי מוצרים ו/ו באופן כלשהו מרזביתאת מחייבות 
 .אספקתם

, המלצות, חומר פירסומי', קישורים לאתרים צד ג, לרבות, באתרהמוצג ' גכל תוכן של צד  .2.10
מונגש על שקיים או אחר  מידע אחר או תוכן לכאו /שונים ו שירותיםמידע על  ,עצות, מאמרים

מרזבית נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי , או יצרן/יבואן ולרבות על ידי , 'ג ידי צד
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, דיוק, לא אחראית לנכונותבהתאם מרזבית  .בקשר לכךכלשהי אחריות  אלא תהמרזבית ול
או תשא , אחראית אלא תהמרזבית  ,בשום נסיבותו' גצד של תוכן מוש באו אפשרות שישלמות 

או תוכן /והסתמכות על מידע עקב , משתמש או גורם אחר/לללקוחאו הפסד שנגרמו /נזק וב
ניתנים כשרות בלבד ', גלאתר אינטרנט של צד באתר המובילים קישורים מובהר כי  .אתרצג בשהו

או קבצים /ולתכנים או אחריות כלשהי של מרזבית סות מעידים על מתן ח ואינם גולש/ללקוח
מרזבית אינה נושאת באחריות לנזק כלשהו שיגרם בגין שימוש או כניסה . אלום הנמצאים באתרי

 .לאתרים אלו

 שלאו ממרזבית הינם באחריותו המלאה והבלעדית /השימוש במוצרים שנרכשו מאתר מרזבית ו .2.11
, ףעקיבאופן ישיר או , שייגרםכלשהו לנזק כלשהי ת ואחרישא בלא תגולש ומרזבית /כל לקוח

או נרכשו ממרזבית /ושיירכשו או פריטים /ו בכל הקשור למוצרים, מי מטעמואו /וגולש /ללקוח
 . או מאתר מרזבית/ו

 מרזבית. או פריטים מסויימים/לאחזקת מוצרים ו, אושהאופן אינה מחויבת בכל  מרזבית .2.12
או /וללא כל התראה את מגוון המוצרים ובכל עת להסיר  להוסיף או, להחליף, לשנותרשאית 

 . פריטים הקיימים באתר

' צד גי "או סופקו למרזבית ע/או פריטים שנרכשו ו/משווקת ומפיצה מוצרים ו, מרזבית מוכרת .2.13
, שייגרםכלשהו לנזק כלשהי ת ואחרישא בלא תמרזבית ובהתאם  או היבואן שלהם/ו היצרן כגון

 .על פי דין האחריותלמעט  ,מי מטעמואו /וגולש /ללקוח, ףעקיבאופן ישיר או 

 זכויות קניין רוחני .3

, אחר כל קובץ מדיה, טקסט, סרטים, שרות, מאמרים, איורים, לרבות תמונות, או תוכנו/ו האתר .3.1
או כל /ו גרפיעיצוב , האתר קוד, האתר ועיצוב, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות היוצרים

ים בבעלותה הבלעדית אונמצמרזבית ל במלואם שייכים באתר מוצגאו /ו קיים אשר אחר חומר
 קניין ומהוויםאלו כל ושהינו בעל הקניין הרוחני ' מצד גאו שנעשה בהם שימוש תחת הרשאה /ו

בהתאם  קיים איסור מוחלט . שנתן הרשאת שימוש למרזבית' או צד ג/ו מרזבית של בלעדי רוחני
או לבצע פעולה כלשהי שיש בה להפר את /בקנין הרוחני של מרזבית ו כלשהו שימוש עשותל

, לבצע שימוש, לרבות איסור מוחלט להעתיק', או צד ג/זכויות הקניין הרוחני של מרזבית ו
או ביצוע כל שימוש אחר שיש בו לפגוע בזכות הקניין הרוחני של /ולהפיץ , להציג, לחקות, לשכפל

 .או מבעל הזכויות בוממרזבית מפורש בכתב ומראש מ רישוא ללא, 'או צד ג/מרזבית ו

או /גולש ו/לא מעניקים ללקוח, או כל פעולה אחרת/או ביצוע רכישה ממרזבית ו/גלישה באתר ו .3.2
שומרת  מרזביתאו בכל זכות קניינית של מרזבית ו/בתוכנו ו, באתר שימושכלשהו זכות  גורם אחר

לא יבוצע . או מופיע באתר/כל דבר אחר הקיים ובאו /וקניינה לעצמה בלבד את זכות השימוש ב
י גורם שאינו "או בזכות קניינית של מרזבית ע/ותכולת האתר או ב/אתר וכל שימוש מסחרי ב

או /שיווקיות והצגת מידע על מרזבית ורק למטרות מרזבית והשימוש שנעשה בהם באתר מיועד 
כל  .י מרזבית"או מופצים ע/משווקים ו, ם ופריטים הנמכריםמוצריאו /השירותים השונים ו

כלשהי לגבי תוכן זכות בעלות או מקבל בכך שהוא אינו רוכש ומאשר באתר מכיר גולש /לקוח
או שמירה של תוכן או קובץ אחר כלשהו /ועל ידי הורדה , או זכות קניינית אחרת באתר, האתר
 .רמהאת

 העלותהינם בב, הדומייןאו שם /ר ושם האת, מרזביתהשם של לרבות , או מדגמים/סימני מסחר ו .3.3
י כלשהשימוש או זכות /רישיון ומרזבית לא מעניקה לאף גורם ו, מרזביתשל והמלאה לעדית הב

שימוש באתר , יובהר כי אין בתוכן האתר .או כל זכות קניינית של מרזבית/האתר ו תוכן, באתר
כל זכות קניינית אחרת של באו /תוכנו ו, או בתקנון האתר להקים זכות שימוש כלשהי באתר/ו

 .מרזבית

, סמיםובנתונים המפר, בתוכנו, באתרכלשהו עשות שימוש מסחרי קיים איסור מוחלט לבצע או ל .3.4
כל או ב, אתרוהשירותים המופיעים באו /ו המוצריםאו /הפריטים ו ברשימות, בבסיסהנתונים

 .ממרזבית לא קבלת אישור בכתב ומראשל, פרט אחר המתפרסם באתר

או מדגמים של /או סימני מסחר ו/או מוצרים ו/ואו יבואנים /יצרנים ו מוצגים שמותבאתר  .3.5
ומידע כללי שרות והשימוש באלו מבוצע תחת הרשאה ומתן ', גצד חברות אחרות שהינם 

או /ם ופרסו, שיווק, ייעוץ, המלצה, חסותהשימוש בהם לא נעשה למטרת ובאתר גולש /לקוחל
 .או פריטים מובאים לצורך המחשה בלבד/וצרים ותמונות מ. וקדם מכירות כלשה
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עלולה לגרום להפרת , 'או צד ג/או של כל זכות קניינית של מרזבית ו פרה של האמור בסעיף זהה  .3.6
 אשר יכולה להוביל , או זכות קניין רוחני אחרתמדגמים , סימני מסחרפגיעה ב ,יוצרים זכויותב
 .קנסותאו /וונשיםע, תביעהל

 הגנת הפרטיות .4
תקנון עם עומד אינו או בתוכן האתר /ובאתר גולש /לקוחכי השימוש של ו קיים חשש ב הבמקר .4.1

 חסימתי "הן ע, משתמש כל לחסום הזכות את לעצמה שומרת מרזבית, יןהוראות האו /ו האתר
הו  שאו קבלת אישור כל/וזאת ללא מתן התראה ו,  MACאו חסימת כתובת/ב ומחש של IP כתובת

 .ומכל סיבה שהיא

או /נתר ורשאית ל מרזביתכי גולש באתר מאשר /כל לקוח, בנוסף לחסימת כתובת כאמור לעיל .4.2
גישה גולש מ/וזאת על מנת לחסום את הלקוח, באתרגולש /כל לקוחהשימוש של אופן אחר  לעקוב
נתוני  תהעברי "ע, בין היתר, 'מרזבית להעזר בשירותיי צד גרשאית , לשם ביצוע האמור. לאתר

מהווה שימוש גולש /על מנת שייבדוק האם פעולת הלקוח', גלצד גולש באתר /הגלישה של הלקוח
לשמור על , האתרלהגן על וזאת על מנת , או מפרה את תקנון האתר/או פוגעת באתר ו/לא ראוי ו

 .או הגנה על זכות קניינית אחרת של מרזבית/פעילותו התקינה ו

גולש /גולש מזדמן והן ללקוח/הן ללקוח, )Cookies ( וקיזבצי קיתכן כי באתר יבוצע שימוש בק .4.3
גלישה באתר  זמןבדיקת , קליקיםעיבוד , גלישהאופן , וזאת על מנת ללמוד תחומי עניין, רשום

כיצד ו גולש באתר/ת הלקוחישאו כל נתון סטטיסטי אחר שיאפשר למרזבית לנתח את גל/ו
בגוגל  יםאתר זה משתמשיתכן כי ב. גולש/ולהציע שירות טוב יותר ללקוח משתמשים באתר

. אתרגולש ב/לקוחהשימוש להבין את אופן לנתח ותר האמוצר של גוגל שעוזר לבעל , אנליטיקס
כתובת , אך לא רק, כגון( באופן אוטומטי  Googleהדפדפן שולח נתונים מסוימים לבכניסה לאתר 

Cookies  יבקבצגם גוגל אנליטיקס משתמשים ). גולש/של לקוח IP בתכתואו  האינטרנט של הדף
 .cookiesמסכים לשימוש בקבצי גולש /לקוחה, באתר גלישהבעת . שנשמרים בחברת גוגל 

על ידי ביטול או הפעלה של , בכל עת  cookieלשנות את הגדרות קובצי הגולש יכול /הלקוח
 .פדפן שלובד  cookieקטגוריות של קובצי

נותני שירות לאלא אם נדרש המידע , גולש/לקוחשל  אישימידע מסור תלא מבהירה כי  מרזבית .4.4
שם את יכלול לא ומידע זה  ניתוח סטטיסטיאו לצורך /ו תפעול האתרעם בקשר  מרזביתשל 

אזי , י רשות כלשהי"ע, גולש/למסור מידע לגבי לקוח, במידה ותידרש מרזבית. גולש/הלקוח
את לכאורה  הפרגולש ש/פרטי הלקוחלגלות את  מרזביתלתפעל בהתאם לדין המתיר  מרזבית

  .החוק או דין

או יצירת /או במסגרת פנייה ו/גולש אשר מזין את פרטיו במסגרת רישום כחבר באתר ו/לקוח .4.5
וזאת , מסכים כי נתונים אלו ישמרו במאגר מידע של מרזבית, או נציגי האתר/קשר עם האתר ו

טענות כלשהן לגבי שמירת מוותר על גולש /כל לקוח, בהתאם לכך. נת הפרטיותחוק הגתחת 
בניית מאגר למטרת  מרזביתאת  שמשהמידע מ מאגר. שבמוצע באתריסוף המידע או א/פרטיו ו
, פריטים, או קדם מכירות של מוצרים/ו, דיוור, שיווק, גולשים וביצוע פעולות מכירה/לקוחות

 ,שונים ורתתקש באמצעיגולש יכול להתבצע /ללקוחישיר דיוור . או שירותים שונים/מבצעים ו
דיוור ישיר למטרות שונות בעת מסירת  משלוחלגולש /ה של לקוחהסכמוזאת רק לאחר שניתנה 

על , )בהתאם לפרטים בדיוור הישיר(יכול בכל עת לפנות בכתב למרזבית , שגול/לקוח .הפרטים
 .או לבקש את הפסקת הדיוור הישיר/מנת ששמו יוסר ממאגר המידע ו

 שונות .5
ולא יעשה בהן כל שימוש , נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבדבתקנון האתר כותרות הסעיפים  .5.1

 .או הוראותיו/של תקנון האתר ופרשנות  למטרת

מוסכם בזאת על תקופת התיישנות , 1958 -ח”התשי, לחוק ההתיישנות 19בהתאם לסעיף  .5.2
תחול , יותר על פי דיןאו קצרה או מכשיר שנקבע תקופה ארוכה /לפריט ו( שנהחצי בת  מוסכמת

או ממרזבית וזהו /ובאתר ממועד ביצוע הרכישה ) התקופה הארוכה יותר במפורט בהוראות הדין
. כלשהי או תביעה/או דרישה ו/טענה ומרזבית להפנות לגולש /לקוחיוכל תו במסגרסופי המועד ה

כלשהי או תביעה /או דרישה ו/טענה ויפנה אל מרזבית עם לא כי מתחייב מסכים וגולש /הלקוח
לא , פנייה שתבוצע לאחר תום תקופת ההתיישנות כאמור. לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת

 .להאריך את תקופת ההתיישנות המוסכמתאו /לחדש ו, יהיה בה כדי לשנות
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שירותים , פרטים, מוצריםבקשר לגולש או מי מטעמו /של לקוחאו תביעה /דרישה ו, כל טענה  .5.3
של בכתב לכתובת מרזבית תועבר לאו הפסד /או לגבי כל נזק ו/י מרזבית ו"או סופקו ע/ו שנמכרו

 .משרדי מרזבית

תקנון לפי  כלשהי של מרזביתזכות של שיהוי או /מתן אורכה ואו /הימנעות מפעולה ו, שום ויתור .5.4
או /ואו הוראות הדין /תחת תקנון זה וויתור על זכות כלשהי כו ייחשבוהדין לא הוראות או /ו זה

לממש את מרזבית  יפגעו בזכותאו /ו למקרה אחר תקדיםכאו /ו קנוןהתתנאי של הסכמה להפרה 
 ,שינוי, ארכה, דחייה, השהייה, טענה בדבר ויתוריהוו מקור ל או/או תקנון ו/י דין ו"עפזכויותיה 
 .באופן מפורש בכתב לגבי כל מקרה ומקרה ואלא אם נעש, תנאיהוספת ביטול או 

 או כל/ובאתר או שימוש /ופעולות או קבצים באתר והן לגבי /תכנים ו, המידעהחל על  הדין .5.5
 .הוא הדין הישראלי בלבדהקשור או נובע מהם 

כי הצדדים מצהירים , גולש או מי מטעמו/או מחלוקת בין מרזבית ללקוח/יתגלה סכסוך ובמידה ו .5.6
 שב סכסוךיליוהצדדים לא יצליחו במידה . בדרכי נעםליישב את הסכסוך יעשו כמיטב יכולתם 

סכסוך או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר /סמכות בלעדית לדון בכל תביעה ואזי , כלשהו
לבית לא תקום סמכות ו, המוסמך לפי העניין ,אביב – נתונה לבית משפט בתלאו טענה כלשהי /ו

 .משפט אחר

תנאי על תקפות אזי לא לכך כל השפעה , תקנון זה יתגלה כלא תקףאחד או יותר מתנאי במידה ו .5.7
זה  יוחלף תנאיאזי , הפיניתן לאכאינו  ינו תקף אומסויים אנאי במידה וימצא כי ת .תקנון אחרים

 .המוחלףלתנאי ככל שניתן  זההאשר יהיה  ,תקףר בתנאי אח

או /הזכויות ואת או /ו, כולו או חלקו, תקנון זהאו להסב /להעביר ו, רשאית להמחותמרזבית  .5.8
ללא צורך בקבלת , ומכל סיבה שהיא שיקול דעתה הבלעדילבהתאם , תקנון זה פי החובות על

 .או מתן הודעה כלשהי בנושא גולש/או הסכמה של לקוח/אישור ו

מונגש באמצעות . 1996מרזבית מרכז סניף . 0542800898: טל. מונגשמ "מרזבית דרום בעסניף  .5.9
 .יתנסניף הרלוונטי טלפולנציג בשאלות בנושא יש לפנות . 03-9282333: טל. נציג מכירות יעודי

וחברות בנות או קשורות  מ"בע 1996מרזבית מרכז את חברת אתר זה והתקנון הקיים בו משרת  .5.10
 ").מרזבית"ביחד ולחוד , להלן( מ"מרזבית סניף דרום בעלרבות חברת , לחברה
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