
  
  :תקנון פנסים

  
באתר מופעלת זירת המכירות המציעה לך מגוון רחב של מוצרים  ברוך הבא לאתר המכירות של פנסים

  .כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים ,ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים 
  

 .מבוא -1
  
בין , גולשים באינטרנט בישראל החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור ה. 1

  . או מכירות קבוצתיות /פומביות ו, היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות 
  
בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת , ומעלה 18 רשאים להשתתף במכרז בני 2

  . אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל, מגורים בישראל 
  
  . ולגביהלעסקהלתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור חברת כרטיסי האשראי תנאי מוקדם . 3

  
התקנון מהווה חוזה התקשרות , הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת. 4

  .לכל דבר ועניין, מחייב בינך לבין החנות 
  
  .  מוקדם להתקשרות בין הצדדים כתנאי, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . 5

  
  מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי , או שירות המוצעים למכירה בו /או רכישת המוצר ו/גלישה בחנות ו. 6

  .הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הוראות התקנון     
  
  .ים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלןאו השירות/אספקת המוצרים ו .7
  
   ") חוק הגנת הצרכן: "להלן (1981-א"התשמ, אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן .8

   למעט במקרים בהם ניתן ,ככל שהן חלות על האתר , והתקנות אשר הותקנו מכוחו    
  .במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע, להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה    

  
  :המוצרים המוצעים באתר -2
  
דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות , " דף מכירה" עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג . 1

שירות כולל /מחיר המשלוח ואת מחיר המוצר, מחירו של המוצר או השירות המוצע למכירה, המוצע למכירה
  .המשלוחדמי 

  
  . התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. 2
  
  .הנתונים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן. 4

נתונים טכניים וכל ,תנאי הבדיקה,שיטות הבדיקה,מדידה, נפח/הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל
  .יבואן/נתון אחר שניתן על ידי היצרן

  
  .תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.  מוגבלתהאחריות הינה אחריות. 5
  
  
  :שיטות המכירה בחנות -3
  
החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי . 1

  .המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי במחסן חנות אתר האינטרנט, שנקבע מראש
  
או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף / השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו.2

 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת 24תוך 
  .השלמת הליך המכירה

  
  
  
  



  :אופן ההשתתפות במכירות-4
  
   .PayPalידי רכישת כל המוצרים מאובטחת על . 1
  
  לאחר מילוי כל הפרטים הופך , הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה . 2

  " . מבצע פעולה"המשתתף ל
  .ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק,לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות 

  
  יתבצע באמצעות כרטיס , ן על ידוחיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמ. 3

  .י חברות האשראי"לאחר אישור העסקה ע, האשראי 
  
לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום (יחויב במלוא סכום ההזמנה , במשרדי החברהלקוח המבקש איסוף עצמי . 4

  ).מלא
  
  הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה . 5
  .נכונות הפעולותל
  
  צפוי להליכים משפטיים פליליים , הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן. 6

  .ואזרחיים
  
   שעות96י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך "במקרה בו לא אושרה העסקה ע. 7

  של החנות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות 
  . לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי 

י חברות כרטיסי "יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע, במקרה כאמור 
  . האשראי 

י " ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע7לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 
  . או הספקים את העסקה כמבוטלת / יראו החנות ו,חברות האשראי 

  
  . ' אחריות זמן אספקה וכד,מחירו, או השירות /בחנות יוצגו פרטים בדבר המוצר ו. 8
  
-052: או באמצעות דואר אלקטרוני / בטלפון והמשרדניתן לפנות ישירות אל , לפרטים נוספים ובירורים . 9

3329092,  sales@panasym.com   
  
   ):מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה או טלפוניות בלבד(עסקה ביטול -5
  
: להלן ( 1981א "ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ. 1

  ). החוק
  
  :מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק. 2

  .ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד) מכר מרחוק(ו באתר האינטרנט מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצע
מדיניות החזרת המוצרים הקובעת , )לקוח מול איש מכירות בסניפי החברה (תפרונטאליכאשר העסקה בוצעה 

  .במשרדי החברה התלויההינה המדיניות 
  

  :החזרת מוצר מדף
  

 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר 14ד או שהוזמן טלפונית ע/ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר ו
  :            כספי מלא במידה והתקיימו התנאים הבאים

  
  .חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתוהוחזר באריזתו המקורית ולא .       א
  
  .     לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.  ב
   
בה  מגו10%י ביטול בסך כולל  של  ולבטל את העסקה בתשלום דמיקול דעתת להפעיל שהחברה רשאי. ג

  . לא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית, המוצר תקיןה כי עלות העסקה לאחר ונמצא בבדיק
  
ק מזומן שישלח 'במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ,החברה תזכה את הצרכן באופן בו שילם. 3

  .י יזוכו מול חברת האשראיכרטיסי אשרא. מיום הביטול, יום14לכתובת הצרכן בדואר רשום עד 
  
  
  .  יום מתאריך הקנייה14לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו  . 4



  
החברה רשאית לגבות דמי , ברצונו לבטל את העסקה-בעסקת מכר מרחוק במידה והצרכן פשוט החליט כי . 5

  .   ח לפי הנמוך מביניהם בלבד" ש100 מערך העסקה או 5%ביטול בסך 
  
  . על הלקוח , משרדי החברהחלה חובת החזרת המוצר אל , כה  המוצר לזואם סופק. 6 

 וסוג שהוא ובצרוף חשבונית או פגם מכל מין/או נזק ו/מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו
  .מקור

  
יע  יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח אז באחריות הלקוח להג14במידה ויש חשד שהמוצר פגום במסגרת . 7

  .לאחד ממעבדות החברה לבדיקה 
  

  .במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש או לחילופין את כספו בחזרה ללא החזר על המשלוח
  
וזאת במידה , מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס. 8

  . והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר 
  
  : החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים. 9
  
  .בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ,  נפלה טעות קולמוס -א
  
   או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן /אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו-ב

  .תקין    
  
  .או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין /טרור ו,איבה , פעולת מלחמה  , במקרה של כוח עליון-ג
  
ההחלטה אם המכירה סיטונאית כפופה לשיקול דעתה . בכל מקרה  בו החליטה החנות כי המכירה סיטונאית-ד

  .של החנות בלבד
  
  . על ידי הקונה או מי מטעמובמידה ולפי שיקול דעתה של החנות המוצרים הנרכשים מיועדים למכירה חוזרת-ה
  

או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה /הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו. 10
  . ימי עבודה7עד 

  
  .אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה. 11

  
  :אספקת המוצרים-6
  
 PayPal- בלכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה,שירות הנרכש באתר החנות תדאג לאספקת המוצר או ה. 1
  . אלא אם צוין מפורשות אחרת, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , 
  
וזאת , או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה /החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו. 2

  .בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי
  
  : החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים.3
  
  מצב חרום , פעולות איבה, מלחמה,  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל-א

  . ונזקי טבע
  
  . או הובלת המוצרים/שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו-ב
  
  .כל סיבה שאינה בשליטת החברה-ג
  
או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים /באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו. 4

  .ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח 
  
ה -יום א, או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי/זמני אספקת המוצרים ו. 5

  . ערבי חג וימי חג, י שבת לא כולל שיש
  
 החברה רק לאחר תאום מראש למשרדיהלקוח יגיע ,  החברהבמשרדיניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים .6

  .או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אש מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר



  
י דואר "ר הקרוב לבית הלקוח עי חברת שליחויות או עד לסניף הדוא"אספקת המוצרים הינה עד הבית ע. 7

  . רשום בהתאם למפורט בהזמנה
  
כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק : המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם. 8

  .   מסירה ובטוח, משלוח, סימון, אריזה, מיון, ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה
  
  . ימי עסקים שבהם אמור היה לקבל את המוצר7וצר לא במלאי תימסר הודעה ללקוח לפני תום במידה והמ. 9
  

 קשר עם רייווצבמקרה כזה . במקרים מסוימים יתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי חנות האינטרנט. 10
  . וההזמנה תבוטליחוייבהלקוח לא . הלקוח

  
  
  
  : דמי משלוח-7
  
  .קוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוחי הל"דמי המשלוח ישולמו ע. 1
  
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מסניפי החברה וזאת לאחר שבדק שהמוצר אכן במלאי הסניף . 2

  .או קיבל הודעת טקסט לטלפון הנייד להגיע ולקחת את ההזמנה
  
  . משלוחי הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי"מוסכם כי במקרה של איסוף ע. 3
  
  
  :שירות לקוחות-8
  
  ."פנסים"לניתן לפנות , לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו . 1
  

  052-3329092 או 050-8666384: טלפון
EMAIL: sales@panasym.com    

  
  :אבטחת מידע פרטיות בחנות-9
  
  מקובלים על מנת נוקטת באמצעי זהירות  אשר PayPalי "התשלום עבור המוצרים באתר מתבצעים ע.1

  .SSLהעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית .ככל האפשר על סודיות המידע , ר לשמו
  
במקרים שאינם בשליטתה ואו . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . 2

עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי , וג שהוא החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל ס, הנובעים מכוח עליון 
  .או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה/אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו, מטעמו 

  
ועל , החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד . 3

  .מנת לאפשר את ביצוע הרכישה 
  

  :כללי-10
  
תוצאתי או מיוחד שנגרם , עקיף , או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר / והחנות. 1

תהא עילת , שלא על פי תקנון זה, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, למשתמש או לצד שלישי 
ומרת שאז החנות ש, או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא /לרבות הפסד הכנסה ו, התביעה אשר תהא 

  . לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה
  
או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח /החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו. 2

  .ועל חשבונו
  
אלא אם , ר הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האת. 3

  . נכתב אחרת 
  
  הצגה , עיצוב , לרבות גרפיקה , או תצוגה המופיעים באתר /אייקונים כל מידע ו. 4

או מי /הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, סימני מסחר , מילולית 
  . מטעמה 

  



אלא אם כן , כל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר לפרסם או להשתמש ב, להפיץ , לשכפל, אין להעתיק . 6
  . ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות

  
  .רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 7
  

  :אמינות-11
  
  . קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. 1
  

  : מדיניות הגנת פרטיות באתר
  

  :המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
  

כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות . הפרטיות שלך חשובה לנו
הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי 

  .איסוף מידע באתר
  

  :המידע שאנו אוספים
  

', להזמין מידע וכדו, באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות PayPalי "שבהם מתבצע התשלום עבעמודים 
  :נדרש מידע כמפורט

  
  .'מספר כרטיס אשראי וכדו, טלפון, ל"דוא, כתובת, שם

  
, רושמים לגביו שם,  כשמזמינים מתנה לאדם אחר, למשל, לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר

  . 'טלפון וכדו, כתובת, ל"דוא
  

  :מה אנחנו עושים עם המידע
  

אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה , שירות או מידע, במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר
  ).'הוצאת קבלה וכדו, למשל חיוב הצרכן(מטלה והמטלות הנגזרות ממנה 

  
 וחברת כגון לחברת האשראי(שלמת המטלה למעט ככל הנדרש לה, המידע אינו מועבר לכל גורם אחר

  ).השילוח
  

  מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
  

ל חוזר אך לא לכל "ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"במקרה ששלחת לנו דוא
  .וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר, מטרה אחרת

  
אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר , כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, זההבמידע לא מ

, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו
שית את אך לא כל פרט מידע המזהה אי', וכדו, מספר המבקרים באתר: לדוגמא. בהם המפרסמים אצלנו

  .המבקר באתר
  

 שכן פרטי כרטיס האשראי אינם מגיעים כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת
  . אשר מבצעת את הליך התשלום עבורנוPayPalאלינו כלל אלה לידי חברת 

  
  :המחויבות שלנו לאבטחת מידע

  
ומוודאים שימוש נכון , ומרים על המידע מעודכןאנו ש. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו

  .טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר, יישמנו הליכים פיזיים. בנתונים
  

  .לא קיימים גופים נוספים הפועלים מהאתר
  

  דין ושיפוט-12
   , ט הייחודית לכל עניין ומחלוקתסמכות השיפו. הוא הדין הישראלי בלבד, דין החל על הצעותיך ועל תקנון זהה

  . ירושלים בלבדמחוז בנתונה לבתי המשפט המוסמכים
  
 


