
 

  הגדרות

 בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 

Meantobe ,1. החברה - חברת מנטובי 

www.meantobe.co.il 2. האתר - אתר האינטרנט 

 3. המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

 4. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

 *דואר שליחים: עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה נכנסה לאחר השעה 10:00 -

 יום ההזמנה אינו נחשב ליום עסקים.

 5. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

 6. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.

 7. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

 כללי

 • אתר www.meantobe.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת מנטובי meantobe ("מנטובי" או

 "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת אביזרים למסיבת רווקות ("המוצר").

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן

 שווה.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן

 והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

 

 הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, PayPal, העברה בנקאית , BIT והעסקה תתבצע

 לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות

 רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

 

 החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של

 החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה

 המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה

 



 

 כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תעשה כשהוא

 באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית וכשעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

 • במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו.

 • אם ביטול העסקה יבוצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות

 משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול ע"ס 30 ש"ח כולל מע"מ.

 מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל

 בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

 אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר

 מכירות, תוך 5 ימי עסקים.

 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה מכוח עליון

 ו/או מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת

 המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר

 האלקטרוני.

 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, או שהלקוח רשאי לאסוף את

 המוצר באופן עצמאי.

 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

 

 שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדרכי ההתקשרות

 המצוינות באתר.

  

 אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה

 באמצעות החנות האתר מכירות www.meantobe.co.il. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש

 מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש השגוי במוצר לרבות

 כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון

 וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים,

 הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב

 רשלנותה הבלעדית של החברה.



 

 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בדרכי ההתקשרות המצוינות

 באתר.

 

 דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי

 בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה

 סמכות השיפוט הבלעדית.

 

  אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,

 תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה

 משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  -

 לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל

 את ההזמנה הספציפית.

 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,

 חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו

 ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או

 החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה

 סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות

 לשירות הלקוחות בדרכי ההתקשרות המצוינות באתר, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל

 שניתן.

 

 זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם

 רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת

 המוצרים, תאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או

 מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים

 המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש

 ובכתב.



 

 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא

 לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 5. השם 'Meantobe' וכן שם המתחם (www.meantobe.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם

 נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת

 הסכמתה בכתב ומראש.

 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות

 המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין

 להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,

 עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם

  הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר,

 לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג

 Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך

 האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו

 תכנים מהאתר.

 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או

 פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות

  ותכנים מסחריים.

 

 מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הלקוח") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים

 למדיניות הפרטיות של החברה.

 2. מילוי טופס הרכישה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך

 ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או

 יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות

 שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר

 בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה,

 בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת

 סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות

 ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש

 כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של



 

 החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על

 כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות

 לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995,

 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי

 תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 3. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל

 נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל

 בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או

 פיצוי כלשהו.

 4. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך באמצעות מנגנון ההסרה

 שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק,

 החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 2

 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.

 

 שמירה על סודיות

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות

 המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת יעד שריג, חברת סליקת כרטיסי אשראי

 ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

 3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח)

 לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את

  המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג

 שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו

 שימוש שלא בהרשאה.

 5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת

 האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה

 וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות

 או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל

 מי מספקיה.

 

 מבצעים והטבות

SALE 

 - החזרת פריטי SALE: פריטים שנרכשו ב-SALE ניתנים להחזרה עד 14 יום מיום הרכישה.

 ניתן יהיה להחזיר פריטי SALE בניכוי של 5% משווי הפריט כאשר עלות המשלוח חזרה לחברה



 

  הינה על חשבון הלקוח.

 - החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש"ח.

 

 *החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתה.

  

 החזרות

 החזר כספי יתאפשר רק במקרה שמחיר הפריט הינו מעל 50 ש"ח.

 

 

 רכישה בטוחה ונעימה,

.Meantobe ,מכל צוות מנטובי 

 


