
 תקנון

 

ג'וקס מיסון דו בולנג'ר  שבבעלות חברת   "Maison Kayser של " טהאינטרנברוכים הבאים לאתר  

 )להלן:"קייזר"( 51-601450-3אביב בע"מ ח.פ. -תל

)להלן :"המשתמש"( לרבות לצורך רכישה מקוונת  כל גולש אשר משתמש בשירותי האתר   .1
את   הבין  התקנון,  את  קרא  כי  בזאת  ומאשר  שימוש  מצהיר  להוראותיו.  ומסכים  תוכנו 

 באתר זה כמוהו כהצהרה מצד המשתמש כי קרא את התקנון והסכים לתוכנו. 
 

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או  ,  קייזרנה הרוחני של  יתכני האתר הינם קני כל   .2
 . קייזר  של תכנים ללא הסכמה מראש ובכתב הלמכור את אותם 

 
  יםמיועדו/או הצטרפות למועדון  השימוש באתר לרבות ביצוע רכישות באמצעות האתר   .3

 קף אשר רשום על שמו.ותבהמחזיק כדין בכרטיס אשראי ו  18לכל אדם שהנו מעל גיל 
 

  טאביט טכנולוגיות בע"מ ישות באמצעות האתר נעשות ע"י חברת  ידוע למשתמש כי הרכ .4
 ל למדיניות הפרטיות של טאביט וכי אין לקייזר כ)להלן :"טאביט"( ועפ"י תנאי השימוש ו

אשר  אחריות   מחדל  ו/או  מעשה  שייגרםיגרם  ילגבי  ככל  מצהיר  למשתמש,  המשתמש   .
ומתחייב לא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קייזר בגין פעולה שנעשתה 

 באמצעות חברת טאביט.  
 

המשתמש מצהיר ומאשר כי קייזר אינה אחראית לכל טעות אשר תיגרם כתוצאה ממעשה   .5
נית  בעת הרכישה באתר ו/או בגין כל תקלה טכו/או של טאביט  ו/או מחדל של המשתמש  
 . אשר תמנע שימוש באתר

 
להמחשה   .6 הינן  שבאתר  המוצרים  שתמונות  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  בלבד המשתמש 

לא להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד קייזר בגין  שלא לעשות בהן שימוש כלשהו ו ומתחייב  
 זה.

 
 :הצטרפות למועדון תתאפשר בהתאם לתנאים הבאים .7

 
ל משתמש יהא רשאי לבקש להצטרף למועדון של  כבכפוף לאמור בתקנון זה,   .א

 .)להלן :"חבר מועדון"(  קייזר
הגשת הבקשה להצטרפות למועדון תתאפשר באמצעות סניפי רשת קייזר ו/או   .ב

   .בכל דרך אחרת אשר תוחלט על ידי קייזרבאמצעות אתר קייזר ו/או 
י  .ג מועדון  ומבצעים  יחברי  מהטבות  במחירים  הנו  מוצרים  רכישת  לרבות 

והכל  )להלן:"ההטבות"(    וכיו"במיוחדים, צבירת נקודות, הטבות יום הולדת  
 . אשר יתפרסמו מעת לעת ע"י קייזרלהחלטות ם בהתא

 
ומאשר כי ידוע לו שלא יוכל ליהנות מההטבות בכל סניפי רשת קייזר,  חבר המועדון מצהיר   .8

 אלא רק בסניפים אשר לגביהם צוין במפורש שהם מעניקים הטבות לחברי המועדון. 
 

את הסכמתו לכך שקייזר ו/או מי מטעמה יהיו    המשתמש למועדון נותן בזה    ובהצטרפות  .9
דואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר  דואר רגיל,  רשאים לפנות אליו באמצעות  

ההזמנה   עם  בקשר  וכן  מטעמה  מי  ו/או  קייזר  ע"י  שמוצעים  והטבות  למבצעים  בקשר 
קייזר. של  איכות השירות  שיפור  לצרכי  ו/או  ידי חבר המועדון  על  לחבר יד    שבוצעה  וע 

אי הצטרפות למועדון  ידי  המועדון כי הוא רשאי לסרב לכך שיפנו אליו כאמור וזאת על  
ו/או על ידי שליחת הודעה על רצונו להפסיק את חברותו במועדון ובהתאם לאמור בתקנון  

 זה.
 

החברות   .10 המשך  את  להתנות  ו/או  למועדון  ההצטרפות  את  להתנות  רשאית  תהא  קייזר 
בכך   לחבר  במועדון  ו/או  למועדון  להצטרף  המבקש  המשתמש  של  ת.ז  צילום  לה  שיוצג 

 המועדון המאמת את הפרטים אשר נמסרו על ידי המשתמש ו/או חבר המועדון. 



 
ו/או  קייזר תהא רשאית   .11 להפסיק את חברותו של כל  לסרב לבקשת ההצטרפות למועדון 

 את החלטתה.  וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לנמקחבר מועדון   
 

לעדכון קייזר בכל שינוי בפרטיו כגון כתובת דוא"ל,  הבלעדי  חבר המועדון הינו האחראי   .12
 . מספר טלפון וכיוצ"ב

 
לפ   תקנון זהקייזר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי   .13 ובלי  גוע בכלליות  לרבות 

לשנות את תנאי  ,  בו  , להתנות תשלום בגין החברותבו  להגביל את תוקף החברותהאמור,  
ההטבות, להפסיק את המועדון והכל ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה  

 הבלעדי של קייזר. 
 

זה רישום  ידוע לחבר המועדון כי הצטרפותו למועדון תירשם במערכות קייזר ועל בסיס   .14
פיזי(   ליהנות מההטבות. חבר המועדוןחבר המועדון  )להבדיל מקבלת כרטיס  זכאי    יהא 

מצהיר ומאשר כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קייזר ו/או מי מטעמה  
ליהנות מההטבות עקב תקלה במערכות המחשוב של קייזר ו/או של מי  במידה ולא יוכל  

 מטעמה. 
 

למשתמש ו/או לצד שלישי    , ככל שייגרם,יגרםי קייזר לא תישא בשום אחראיות לנזק אשר   .15
מ כתוצאה  כלשהו  צד אחר  ו/או  דין  פסול  ו/או  קטין  ידי  על  באתר  תתבצע  אשר  רכישה 

שלישי כלשהו שאינו בעל כרטיס האשראי ללא הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס ו/או בעל  
 כרטיס האשראי. 

 
בהתאם   .16 תתבצע  עסקה  התשמ"אביטול  הצרכן,  הגנת  הגנת  ו   1981-לחוק  הצרכן תקנות 

 או כל תיקון לחוק זה.  2010- )ביטול עסקה(, התשע"א
 

חסום אותו  קייזר רשאית למנוע מכל משתמש הפועל בניגוד לתקנון זה את האפשרות ל .17
 לרבות את האפשרות לבצע רכישות באמצעות האתר.

 
האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה   .18

 . לשני המינים
 

בכל   .19 זה  הקשור  סמכות השיפוט הבלעדית  לבתי המשפט להוראות תקנון  ,תהיה מסורה 
 .אביב בלבד-המוסמכים בעיר תל

 


