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או \או החברה ו\ו "האתר: )להלן פירות קפואים וארטיקים טבעיים   icefruitsהשימוש באתר 
בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה. כל אך ורק יעשה  "(העסק לפי העניין ובהתאמה

 או העסק\ו למנהלי האתריאפשר בכל דרך שהיא חריגה מהתקנון ו/או שימוש שמפר את התקנון 
icefruits  לפעול להוצאת הלקוח המפר מחוג לקוחותיה ו/או   טבעיים וארטיקים קפואים פירות

לנכון על מנת לתקן את הנזק שנגרם כתוצאה מחריגה  יראו שהמנהליםלבצעה כל פעולה אחרת 
 .זו

 ״(או לקוח לפי העניין ובהתאמה\ו ״החבר: להלן) העסקהשימוש באתר ו/או הירשמות כלקוח 
והחבר נוטל על עצמו את מלוא  מצד החבר לתנאים הכלולים בתקנון זה מוחלטת יחשבו כהסכמה

וכי לא תהיה לחבר או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד  ,האחריות כפי שמפורט בתקנון זה
בהתחייבויות כל עוד עמדו  העסקו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או כל אדם אחר מטעם  העסק
 .ן זהתקנו

ארטיקים טבעיים ו קפואיםפירות לרכישת מוצרי אינטרנטית האתר הינו חנות וירטואלית 
לשנות ו/או  רשאיו הבלעדית שומר לעצמו את הזכות העסק .להלן:" המוצרים"( )  המוצעים בו

הלקוח מסכים, מאשר ויודע כי  רותים המוצעים באתר מעת לעת.ילהחליף את המוצרים והש
. לאור האמור לעיל  כיו"באו חרצנים \או כליפות ו \ירות אשר מכילים גרעיניםהמוצרים הינם פ

ואין החברה  יחד עם כל המשתמע מכךהאחריות הבריאותית  מלוא את עצמו על נוטל הלקוח
 או לחבר תהיה לא וכי או מודעת למצבו הרפואי של הלקוח, \ואחראית לגבי ההשלכות הרפואיות 

 אחר אדם כל או/ו האתר מפעילי או/ו עובדיה או/ו העסק כנגד ביעהת או/ו טענה כל מטעמו למי
 בעניין זה. העסק מטעם

 או מי מטעמם . \ו טבעיים וארטיקים קפואים פירות  icefruitsידי -המוצרים מסופקים על 

לצורכי  הן התמונות ספק הסר למען, לצד כל מוצרה מופיע ותמונתם שמםליד המוצרים מופיעים 
 .אין ולא תשמע כל טענה לגבי העניין  ,בלבד המחשה

icefruits ת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף א  טבעיים וארטיקים קפואים פירות
 .ספקיה ללא כל הודעה וציון באתר

  icefruitsהשימוש באתר והירשמות כחבר מחייבת שמירת פרטים אישיים ונתוני רכישה לשימוש 
בלבד. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים אלו ללא הסכמה  עייםטב וארטיקים קפואים פירות

 פירות  icefruits מקרים הבאים שבהם לא תהיה לחבר כל טענה כלפיב למעטמפורשת מהחבר 
 :טבעיים וארטיקים קפואים

 
 .החבר של מפרטיו אלו לחשוף לחברה המורה שיפוטי צו והתקבל במידה .1
 .בפרטיו שימושאת ה יאשר והלקוח במידה .2
כפי שמופיעים באתר לרבות הצגת  םהשירותיהשימוש בפרטים נעשה כדי לספק את  .3

 .נתונים ומשלוח המוצרים לכתובת החבר
השימוש בפרטים נעשה על ידי החברה כדי ליצור קשר עם החבר בנוגע להזמנות החבר  .4

 .ו/או לקבלת הטבות עתידיות

 
כתובת תיבת דואר ו, כתובתו, בתהליך ההרשמה באתר, ימסור החבר פרטים אישיים לרבות שמ

מסור פרטי זיהוי ל חל איסור מוחלט על הלקוח "(. )להלן: "אופן ההרשמה אלקטרוני עדכנית
 קפואים פירות  icefruitsלעצמה הנהלת כוזבים. כנגד חבר שמסר פרטים כוזבים, שומרת 

נתונים של זכות לנקיטה של צעדים שונים לרבות, הסרת החבר ממאגר הכל  טבעיים וארטיקים
 .החברה וחסימתו משימוש באתר ו/או אי אילו צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים

לשיפור חווית המשתמש  "Cookies" האתר עושה שימוש בעוגיותבזאת כי,  ומוסכם מובהר
ושליחת הודאות מותאמות אישית. לביטול השימוש בעוגיות יש לבטל את שמירת העוגיות 

 .ת הדפדפן של המחשב שלכם או המכשיר הניידבאמצעות שינוי הגדרו
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icefruits  תעשה ככל שביכולתה כדי לשמור על פרטיות   טבעיים וארטיקים קפואים פירות
בצורה מאובטחת , עחבריה ואבטחת פרטיהם. הפרטים האישיים בל החברים ישמרו במאגי המיד

באמצעי הזהירות . החברה מתחייבת לנקוט  )להלן: "אבטחת המידע"( וישארו חסויים
המקובלים על מנת לשמור על חשאיות הנתונים ולהודיע לכלל חבריה במקרה של ידיעה מצד 

 החברה על חשיפת הנתונים. 

החבר מבין ומקבל שלמרות האמור לעיל אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת 
טתה ובמידה ויעלה בידי מפני חדירה למאגרי המידע שברשות החברה על ידי גורמים שאינם בשלי

צד שלישי להשיג את הנתונים ממאגרי המידע לא תהיה לחבר כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי 
 .מפעילי האתר

סממנים המאפשרים פתיחת "סל קניות טופי הזמנה ורכישת המוצרים באתר תבוצע על ידי 
תם לעגלת הקניות בחירת המוצרים, כמות היחידות למוצר, הכנססימון המוצרים,  עם אישי" 

  ."(או הזמנה לפני העניין ובהתאמה\ו )להלן: "אופן הרכישה ואישור ההזמנה בקופה

תמונות המוצרים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד וניתן שיהיו הבדלים בין למען הבהירות 
המוצר המוצג למוצר שסופק בפועל. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, בכל זמן, 

 icefruits. ובשל כך יפגע הלקוח ששינוי המחירים לא ישנה את החיוב של הזמנה שחויבה ומלבד
שומרת לעצמה את הזכות להסיר פריטים בכל זמן ומכל סיבה   טבעיים וארטיקים קפואים פירות

 שהיא. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. 

icefruits  רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים   טבעיים וארטיקים קפואים פירות
 . שניתנים לרכישה באתר

מספקים פירות לפי  טבעיים וארטיקים קפואים פירות  icefruitsכמו כן,  הלקוח מודע לכך כי 
ויים בספקי צד ג' ועל כן יתכנו שינויים במהלך השנה במוצרים. למרות האמור לעיל תלו העונה, 

 האתר מפעילי או/ו עובדיה או/ו העסק כנגד תביעה או/ו טענה כל עמומט למי או לחבר תהיה לא
 .העסק מטעם אחר אדם כל או/ו

בזמן  בלבד או מזומן \ו BITהעברת כסף דרך אפליקצית התשלום באתר מתבצע באמצעות 
 . "( )להלן: "אמצעי התשלוםאו חלוקת המוצר \מסירת ו

שור בכתובת הדואר האלקטרוני שבפרטיו לאחר סיום ההזמנה ואישורה בקופה יקבל החבר אי
״ההזמנות שלי״. במידה ולאחר השלמת ההזמנה לא כותרת האישיים וההזמנה תופיע באתר תחת 

תוכל החברה, מכל סיבה שהיא, לספק חלק ו/או את כלל המוצרים שבהזמנה, תודיע החברה 
טול ההזמנה או לחבר, באמצעות שימוש בפרטים שהושארו במאגר הנתונים של החברה, על בי

 .חלקה ולחבר לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובתנאי שזוכה על התשלום עבור מוצרים אלו

החיוב בפועל על המוצרים יתבצע עם תחילת הרכבת ההזמנה ותחילת תהליך המשלוח. התשלום 
על ההזמנה, אבטחת אמצעי התשלום, אישור או סירוב לקבלת תשלום וכל הכרוך בתשלום הינו 

 .ות חברות האשראי והחברה לא תישא כל אחריות בעניין זהבאחרי

: להלן) לכתובת שצוינה ע"י הלקוח שעות מרגע ההזמנה 24עד מועד אספקת ההזמנה יתבצע 
הזמנה ב ציין הלקוח באופן פרטני דרישות אישיותו במקרים מיוחדים ובמידה,   "(אספקה מועד"

וזאת אך ורק בכפוף לאישור בכתב  - ית"()להלן: "הזמנה אישתהיה בהתאם להזמנה האישית 
 מהחברה.שקיבל 

   .למען הסר ספק רק אישור בכתב שהתקבל מהחברה יהווה אישור מחייב  

 על ההזמנה את לבטל הלקוח יוכל, לביצוע שעברה לפני ההזמנה את לבטל הלקוח והחליט במידה
               .שנגבה לוםהתש במלוא החבר יזוכה כזה במקרה. החברה לקוחות לשרות פניה ידי

 קפואים פירות  icefruits על ידי כי מרגע אספקת המוצרים ללקוח   באופן מפורש מוסכם ומובהר
בשום צורה שהיא החזר  לא יהיה ניתן לבטל את העסקה ולא יקנה ללקוח  טבעיים וארטיקים

  . )להלן: "ביטול עסקה"( כספי 

יעשה על פי שיקול דעתה   טבעיים וארטיקים קפואים רותפי icefruitsביטול עסקת רכישה על ידי 
 :הבלעדי במקרים הבאים

  החברה אינה יכולה לספק אי אילו מהמוצרים שבהזמנה .1
 .כובד לא או\ו כראויאת התשלום  צעבי לא הלקוח  .2
 .או שגויים\הפרטים אשר סיפק הלקוח במהלך ההזמנה אינם תקינים ו .3
 .גוד לתקנון החברהבמהלך ההזמנה ביצע החבר פעולה בני .4



                                                            Icefruits  

 פירות קפואים וארטיקים טבעיים 

החבר ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה לרבות מכירת המוצרים שהזמין  .5
 .לצד שלישי

או כל \ו העסקה לא נקלטה על ידי החברה עקב תקלה באתר ו/או במערכות המחשבים .6
 . בעיה ע"י צד ג' 

 
שיגרם ללקוח או  שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף ומובהר מוסכם

 .לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה

מוסכם ומובהר בזאת כי דמי  הזמנהבבזמן החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח כפי שפורטו 
. החברה שומרת לעצמה את  להלן: "דמי המשלוח"(המשלוח משתנים בהתאם לאזור החלוקה )

 . הוזאת בהתאם להזמנ הזכות לשנות מעת לעת את דמי המשלוח

 החברה תארוז שקיות קילו ע"פ בקשת הלקוח, כמו כן החברה תארוז את השקיות בשיטת פסגור.  

החברה תהיה רשאית למנוע את הגישה לאתר, ולאפשר קניה באתר, להשעות ו/או לתת כל שרות 
 .כפי שמופיע באתר ובתקנון זה לחבר שהפר את תנאי התקנון

כניו, עיצובו הגרפי, הדגמים המופיעים בו, סימני כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות ת
המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של 

הפרה  .החברה ואין לעשות בהם שימוש מחוץ לאתר שלא בהסכמתה המפורשת בכתב של החברה
   .להלן: "זכויות קנייניות"()פטיותועלולה להוביל לסנקציות מש עבירה על החוק הינהשל סעיף זה 

תקנון החברה יהיה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית לגבי מחלוקת בכל ענין התקנון 
 .יהיו בתי המשפט המוסמכים בישראל

 .התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

 מעת התקנון את לעדכן רשאית תהיה  טבעיים וארטיקים ואיםקפ פירות  icefruits כי מובהר
 . עינה ראות לפי לעת

 מרגע.  ההרשמה תנאי את ואישר תוכנו את הבין, היטב התקנון את קרא כי מאשר הלקוח
 כי מעידה לתקנון והסכמתו החבר באחריות הינו באתר והשימוש זה תקנון של האישור לחיצת

 קטין אינו והוא, באינטרנט וקניה הזמנה שימוש לרבות, בתמחיי פעולה כל לבצע כשיר הוא
  (.18 לגיל מתחת)

 .טבעיים וארטיקים קפואים פירות  icefruitsהנהלת 


