תנאי שימוש
אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר
 sleep-allnight.comולשירותים הניתנים באמצעות האתר כהגדרתו להלן:

 .1מבוא
 .1.1השימוש באתר  sleep-allnight.comמותנה בהסכמה לתנאי שימוש הכלולים במסמך
זה .בכניסתך לאתר זה ,הנך מאשר כי קראת ,הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים
המתוארים במסמך זה .אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו ,עליך לצאת מאתר זה
מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש .תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין
דורית קרייזר בע"מ והשימוש שלך באתר זה כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף בכל
עת במועד כניסתך לאתר.
 .1.2במסגרת האתר פועל שירות "חדר הורים" המופעל ע"י דורית קרייזר בע"מ ומשמש גם
בתור אתר מכירות לרכישת שירותים ו/או מנויים להדרכת הורים ("המוצר" ו/או
"השירותים").
 .1.3בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ,דורית קרייזר בע"מ מעניקה לך בזאת ,ואתה
מקבל גישה לאתר ,שהינה אישי ,בלתי ניתנת להעברה ,לא בלעדית ,מוגבלת וניתנת
לביטול במלואה ,למטרת שימוש אישי בלבד ,לא מסחרי ,בשירותים הזמינים באתר .הנך
מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
 .1.4דורית קרייזר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר
בכל עת שתיראה לנכון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 .1.5השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים כמובן גם ללשון נקבה וגם ללשון רבים.
 .1.6הביטוי "האתר" כולל את כל המידע ,התוכן והשירותים ,לרבות ומבלי לגרוע טקסטים,
גרפיקה ,לוגואים ,סימני מסחר ,סימני שירות ,עיצובים ,לחצנים ,תמונות ,קטעי שמע,
חומרים להורדה דיגיטלית ,מאגרי נתונים ,כלים ,כולל שיפורים ,תיקונים ,שינויים ,עדכונים
ו/או שדרוגים ,הניתנים ו/או הכלולים באתר ("האתר").

 .2זכויות קניין ובעלות
 .2.1האתר ,וכל זכויות הקניין הרוחני ו/או כל הזכויות האחרות הקשורות עימו (להלן" :קניין
דורית קרייזר") ,אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של דורית קרייזר בע"מ ,מרשיה ו/או
מי מטעמם .תנאים אלו אינם מקנים לך כל זכות בעלות בקניין דורית קרייזר ,אלא זכות
שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל ולהלן .הזכויות המוענקות על פי הסכם זה מוגבלות
לאלו המצוינות כאן במפורש ,ופרט לזכויות אלה דורית קרייזר בע"מ אינה מעניקה זכויות
או רישיונות אחרים ו/או נוספים ,ישירות ו/או בעקיפין .כל העתקה ,העברה לצד ג' ,שינוי,
שימוש מסחרי או הפצה של קניין דורית קרייזר אסורים בהחלט.
 .2.2אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות דורית קרייזר בתכנים המוגדרים תכני צדדים
שלישיים ,כמפורט להלן אלא רק אזהרה לידיעתך כי כל תכני האתר מוגנים.
 .2.3הנך מסכים ומודע לכך כי לדורית קרייזר הזכות המלאה ,בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה
שהיא או ללא סיבה כלל ,לעצב מחדש ,לשנות את הסדר ,המבנה והמפרט ,המאפיינים
וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

 .3תכני האתר
 .3.1כל התכנים ו/או הגישות ו/או ההסברים הכלולים באתר הם לשימושך ועל אחריותך בלבד.
האתר עשוי לכלול תכנים אשר יעוררו התנגדויות והסתייגויות על ידך ו/או על ידי צדדים
שלישיים ואין לדורית קרייזר בע"מ כל אחריות לנכונות ו/או לדיוק בתכנים והם מהווים
דעה ו/או מידע סובייקטיבי בלבד.
 .3.2דורית קרייזר בע"מ אינה אחראית ואינה מתחייבת כלפיך ו/או כלפי צד ג' לשלמות ו/או
לדיוק ו/או לזמינות של האתר ,או מתחייבת לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו .דורית

קרייזר רשאית להפסיק להציע שירותים ו/או תכנים המופיעים באתר ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש.
 .3.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,דורית קרייזר שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם ,לשדר,
להעלות לאתר בכל פורום שהוא ,חומר ,מידע ,תכנים ,שלא על פי חוקי מדינת ישראל ,או
חומר ,מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים ,או מידע שלדעת דורית
קרייזר אינו מוסרי או עלול לפגוע באופן כלשהו במשתמשים ובמפרסמים באתר ו/או
הפוגע/לא הולם את מטרותיה.

 .4תכנים והתוכן שלך
 .4.1דורית קרייזר אינה אחראית לתכנים (לרבות מהימנותם ,נכונותם ,עמידתם בדין או דיוקם)
המועלים לאתר שלא על ידיה לרבות תכנים המועלים על ידי משתמשים ו/או מפרסמים.
 .4.2ככל ותבחר להעלות לאתר תמונה ו/או תוכן (" החומרים") הנך מסכים מאשר ומצהיר כי
החומרים כאמור אינם מפרים כל זכויות צד ג' לרבות זכויות קניין וכי הנך בעל הזכות
המלאה להעלאת תכנים אלו.
 .4.3עם העלאת התכנים לאתר כאמור הנך מאשר באופן בלתי חוזר ומעניק לאתר ולדורית
קרייזר את הזכויות המלאות לעשו כל שימו בחומרים לצרכי האתר ו/או השירותים לרבות
אך לא מוגבל ,שירותים מסחריים ,ציבוריים ,פרסומים ,הפצה ו/או העתקה ללא הגבלה
מכל סוג שהוא.
 .4.4מעלה החומרים יהיה אחראי בלעדי על החומרים ו/או השימוש בהם והוא מסיר כל אחריות
מכל סוג ועבור כל נזק מהאתר ו/או מדורית קרייזר בע"מ לרבות עקב שימוש על ידם
בחומרים.
 .4.5דורית קרייזר בע"מ תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה וללא כל הגבלה ,להסיר את החומרים
ו/או את חלקם ,לזמן קבוע ו/או לצמיתות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב
הסרה כאמור.

 .5אבטחת מידע
 .5.1בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ייתכן ותתבקש למסור מידע .הנך מסכים ומתחייב
למסור מידע אמיתי ,מדויק ,שלם ועדכני .הנך מסכים ומתחייב שלא לחלוק את מידע
ההרשמה שלך (כולל שם המשתמש והסיסמה שלך) עם כל צד שלישי ולכל מטרה שהיא
ולשמור על סיסמתך בסודיות .אתה האחראי הבלעדי לכל מידע הניתן על ידך בקשר עם
האתר ושימושך בו .אתה האחראי הבלעדי להגנה על המידע המצוי על מחשבך ועליך
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר ,כגון על
ידי התקנת תוכנת אנטי וירוס ,עדכון היישומים שלך ,הגנה על הקבצים שלך באמצעות
סיסמאות ואי התרת גישה למחשב שלך לצדדים שלישיים.
 .5.2דורית קרייזר רשאית ,בכל עת ,ללא מתן הודעה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,למחוק
או למנוע גישתך לכל חלק שהוא באתר ,כולל התוכן שלך.

 .6רכישת מנוי או שירות
 .6.1השימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו עשוי להיות כרוך בתשלום.
 .6.2תמורת רכישת השירות אתה תחויב בתשלום בהתאם לאמור באתר ולפי השירות הנרכש
והמחיר הנקוב עבורו (להלן" :התשלום") .התשלום ייגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי
ו/או באמצעי תשלום אחר ,כמפורט באתר.
 .6.3הגישה לשירותים ותכנים שונים באתר ,כולם או חלקם ,עשויה להיות מותנית ברישום
לאתר ו/או לשירות ו/או כרוכה בתשלום .פרטי הרישום יישמרו במאגר מידע בבעלות
החברה אשר רשום כדין.
 .6.4בעת ההרשמה לשירותים מסוימים באתר תידרש למסור פרטים אישיים :שם פרטי ,שם
משפחה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך .יש למסור פרטים נכונים ,מלאים ומדויקים
בלבד כתנאי לרישום .יובהר כי חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים בכלל ופרטים
המתחזים לאדם אחר בפרט.

 .6.5הרישום לאתר הוא אישי ומיועד לשימוש פרטי של אדם אחד .אין לשתף את חשבונך עם
אחרים ואין להעביר את פרטי הכניסה שלך לצד ג’ .באחריותך לשמור היטב על סיסמת
הכניסה לשירותים באתר ולעדכן אותה מעת לעת בכדי לשמור על בטחונה.
 .6.6אין כל חובה למסור לחברה כל מידע כאמור לצורך הרישום ,אולם ללא מסירתו לא נוכל
לאפשר שימוש בשירותים הדרושים רישום .החברה תעשה שימוש בפרטים שמסרת
בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ,ככל שתשונה מעת לעת.

 .7ביטול שירות בתשלום
 .7.1ניתן לבטל מנוי חודשי בכל עת ,בהודעה בכתב באתר ו/או במייל לכתובת רחוב הוורדים
 11גני יהודה .ביטול יחול החל מתום החודש בו נמסרה ההודעה או בתוך  14יום מקבלת
ההודעה באתר ,המאוחר מבין השניים .בכל מקרה מובהר בזאת כי חודש שכבר החל
ללא הודעת ביטול ,התשלום בגינו לא יזוכה .מנוי בתשלום שנתי יזוכה על פי מחיר
מנוי בתשלום חודשי בעבור החודשים בהם המנוי היה פעיל בכפוף לאמור לעיל.
 .7.2שירות אחר שאינו מנוי יהיה ניתן לביטול בהודעה בכתב באתר ו/או במייל לכתובת רחוב
הוורדים  11גני יהודה והביטול יכנס לתוקפו בתוך  7ימים מקבלת ההודעה.

 .8מדיניות שמירה על פרטיות
 .8.1אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת באתר.
 .8.2דורית קרייזר מכבדת את המידע אודות משתמשי האתר ומכירה בחשיבות שמירה והגנת
מידע זה.

 .9הגבלת אחריות
 .9.1מובהר ובאת ,והנך מסכים לכך ,שהשימוש באתר הוא על בסיס " "AS-ISו "AS-
"AVAILABLE
 .9.2האתר עומד לשימוש ללא אחריות ו/או התחייבות מכל סוג ,בין אם מפורשת או מכללא
ו/או מכוח דין (בכפוף להגבלת כל דין).
 .9.3דורית קרייזר בע"מ אינה אחראית לכל מידע ו/או שירות המוענק באמצעות האתר.
 .9.4דורית קרייזר וכל מי מטעמה ו/או אשר פועל בשיתוף פעולה עמה לרבות עובדיה,
מנהליה ,בעלי מניותיה ,ספקיה ,קבלני המשנה שלה ,אינם ולא יהיו אחראים בגין כל נזק
ישיר ו/או עקיף ו/או נלווה ו/או תוצאתי הוצאות ,נזקים מכל מן וסוג שהם ,בין אם מכוח
עילה חוזית ,נזיקית ,או כל עילה אחרת ,כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר ,הקשורה לשימוש
באתר ו/או בשירותים המוענקים באמצעותו ו/או הכלולים בו או להעדר אפשרות
להשתמש בו ,וכן לא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.
 .9.5הנך מאשר ומסכים כי דורית קרייזר הציעה את מוצריה ושירותיה ,והתקשרה בתנאי
שימוש אלו ,בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה ,כי תנאי הגבלת
האחריות המפורטים במסמך זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך ובין דורית
קרייזר וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים במסמך זה מהווים בסיס
הכרחי להסכם בינך ובין דורית קרייזר .דורית קרייזר לא תוכל לספק לך את האתר
והשירותים על יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

 .10ביטול
 .10.1הנך מסכים כי דורית קרייזר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא כל הודעה מראש,
רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר ,במקרה שהנך מפר
תנאי הסכם זה ו/או מסיבות הנדרשות בקשר עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או
מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת .עם הביטול עליך אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.

 .11הדין החל וסמכות שיפוט
 .11.1אתר זה ו/או השירותים ו/או תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל.
 .11.2מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתרי החברה לרבות
השירותים שניתנים באמצעות האתר ותקנון זה ,הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים
בתל אביב.
 .11.3אתה ודורית קרייזר בע"מ מסכימים כי כל תביעה הנובעת או קשורה לאתר ו/ו לדורית
קרייזר בע"מ תוגש בתוך שנה אחת ( )1לאחר היווצרות עילת התביעה .שאם לא כן,
עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.

 .12שונות
 .12.1דורית קרייזר בע"מ רשאית למסור לך הודעות ,כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש
של האתר באמצעות דואר אלקטרוני ,דואר רגיל או פרסום באתר .כל הודעה כאמור
תכנס לתוקף החל ממועד משלוח ההודעה .הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו
נשלחה  24שעות לאחר פרסומה באתר.
 .12.2אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית ,בטלה או בלתי אכיפה מכל
סיבה שהיא ,אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימלית
ההכרחית ,והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.
 .12.3תנאי שימוש אלו ,וכל זכויות ורישיונות המוענקים מכוחן ,לא יהיו ניתנים להעברה או
להמחאה על-ידך ,אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי דורית קרייזר בע"מ ללא הגבלה.
כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.
 .12.4אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו ,ואין הסכם זה בגדר חוזה
לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג.1973-
 .12.5תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין דורית
קרייזר בע"מ ביחס לנושא הנדון כאן ,והוא לא ישונה אלא על ידי ביצוע שינוי בתנאי
שימוש אלו על-ידי דורית קרייזר כמפורט במסמך זה.
 .12.6במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל:

קראתי את תנאי השימוש באתר  sllepallnight.comואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם
להם.

