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תנאי האתר:
כללי:
 Yesh-Lab2הינו אתר אינטרנט המאפשר פרסום מוצרי מעבדה ומוצרים תעשייתיים
יד שנייה ,למכירה ללא חיוב בגין הפרסום.
 .1תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי  Yesh-Lab2שתתבצע באתר ו/או
בכל אופן אחר .הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי
 Yesh-Lab2וכן כל שימוש אחר באתר ,מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הגולש
ו/או הרוכש ו/או הלקוח )להלן" :הלקוח"( לתנאי תקנון זה.
 .2האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי
נוחות בלבד.
 .3המוצרים המפורסמים באתר  Yesh-Lab2כפי שהם ) (As-isוללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם
ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.
 .4האחריות לטיבם של המוצרים הינה על המפרסם בלבד Yesh-Lab2 ,אין כל אחריות בגין
טיבם ואיכותם של המוצרים המפורסמים באתר.
 Yesh-Lab2 .5רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,להוסיף ,לגרוע,
להגביל ,לשנות ,לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם,
מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהיא.
 .6עבור השרות ,הלקוח ישלם עם ביצוע העסקה ,עמלה ב  %מוסכם בתוספת מע"מ
כחוק ,מערך המכירה ,כפי שיפורסם באתר .Yesh-Lab2
 .7הלקוח -המפרסם מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו
לו על ידי  Yesh-Lab2במלואם ובמועדם .אי ביצוע תשלום כאמור יקנה ל  Yesh-Lab2את
הזכות ,להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר ,וזאת מלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד ל . Yesh-Lab2
 .8המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי  Yesh-Lab2מתפרסם באתר Yesh-Lab2
ומתעדכן מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  . Yesh-Lab2התעריף שיחול על
מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בטבלת העמלות .עם פרסום המוצר למכירה ,יחול
התעריף שפורסם ב  , Yesh-Lab2שיהיה בתוקף באותו מועד .כל המחירים הינם בשקלים
חדשים לא כולל מע"מ ,אלא אם צוין אחרת.
 Yesh-Lab2 .9תספק ללקוח חשבונית מס/קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל .הלקוח מסכים
לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית
ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.
 .10כל זכויות הקניין הרוחני של  , Yesh-Lab2האתר והשירותים הניתנים על ידי , Yesh-Lab2
לרבות כתובות האתר ,קוד המקור של האתר ,התמונות ,בסיסי הנתונים ,פרטי מוצרי
 Yesh-Lab2וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של Yesh-Lab2
ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו ל  Yesh-Lab2רישיון שימוש בהם.
 .11אין להעתיק ,לפרסם ,להפיץ ,לשכפל ,לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר ,שרתי
 Lab2ובסיסי הנתונים שלה )לרבות תמונות ,טקסט ,סימני מסחר ,שם המותג ,קוד המקור,
בסיס הנתונים ,רשימת מוצרים וכיו"ב( .יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או
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שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף ,באמצעות תוכנות
ו/או אמצעים אחרים ,והפצת נתונים מתוך האתר שרתי  Lab2ובסיסי הנתונים שלה ,באופן
מסחרי ו/או פרטי.
 .12התכנים והמידע אשר יועלו לאתר  Yesh-Lab2על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של
הלקוח אולם ,הלקוח נותן ל  Yesh-Lab2הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה
לשם מתן השירותים ,לרבות העתקה לצורך גיבוי ,הטמנה  (Caching),וכל פעולה אחרת
שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של Yesh-Lab2
 .13כל נתון ו/או מידע של הלקוח-המפרסם המאוחסן על שרתי  Yesh-Lab2הינו באחריותו
המלאה של הלקוח  .הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו ,ולגיבוי תקין.
 Yesh-Lab2אינה אחראית להמצאות המידע ,תקינותו או שלמותו ,ואינה אחראית לאובדנו
בשום מקרה .מבלי לגרוע מכלליות האמור Yesh-Lab2 ,אינה אחראית לאבטחת מידע,
להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי ה  Yesh-Lab2על ידי הלקוח או עבורו בין
ששירות זה הוזמן  Yesh-Lab2ובין שלא הוזמן ממנה ,וכן לנתונים המועברים במסגרת
השירותים ,ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף ,שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח ,לרבות עקב
חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי  Yesh-Lab2ולרבות השחתה,
חשיפה ,או מחיקה של נתונים.
שימוש חוקי והולם בשירותים
 .1הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד ,ובהתאם להוראות
תקנון זה ,הזמנת השירות וכל דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ובכפוף להוראות כל
דין ,הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי  Yesh-Lab2לצורך אף אחד
מאלה:
 .2בשים לב לכל האמור לעיל ,הצדדים מסכימים כי  Yesh-Lab2לא תהיה אחראית לכל
נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של
תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל ,לרבות אובדן מידע מכל סוג ,עיכוב
במשלוח מידע או קבלת מידע ,הגעת מידע שלא ליעדו ,או שיבוש במידע הגבלת
אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה
או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.
 Yesh-Lab2 .3תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים ,ללא צורך לנמק ,על ידי
מתן הודעה בכתב בת  14ימים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית
 Yesh-Lab2לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל
אחד מהקרים המפורטים להלן ) (1הלקוח לא שילם ל  Yesh-Lab2תשלום שהוא חב
בו בעד השירותים שהוא מקבל מ  Yesh-Lab2ולאחר שקיבל הודעה על כך; )(2
הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; ) (3הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי
ההתקשרות האחרים;  Yesh-Lab2סבורה ,לפי שיקול דעתה ,כי נעשה שימוש לרעה
בשירות הניתן ללקוח ,באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או ל  Yesh-Lab2ו/או
ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית ,או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או
מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו ב  Yesh-Lab2קיימת מגבלה חוקית על
המשך מתן השירות.
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כללי
 . Yesh-Lab2רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם
אחר ,לפי שיקול דעתה המוחלט .הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי
תקנון זה אלא בהסכמת Yesh-Lab2בכתב ומראש .אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא
על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה ,כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב
את הצדדים.

 .4הימנעות  Yesh-Lab2מלאכוף את חובות הלקוח לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות
האחרים ,כולן או מקצתן ,לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור ,והיא לא תמנע
מ Yesh-Lab2 -
 Yesh-Lab2 .5תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום ,אשר תקבל מהלקוח בקשר עם
תקנון זה או כל הסכם אחר ,ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור
להיות משולם ל Yesh-Lab2שירותים ו/או ציוד
 .6כל הודעה ,אשר תשלח  Yesh-Lab2ללקוח לפי הכתובת שמסר לה תחשב כאילו
הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר
אלקטרוני ,ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה  -בעת קבלת אישור מסירתה או
העברתה הלקוח מתחייב להודיע ל  Yesh-Lab2בכתב ,בדואר ,בדואר אלקטרוני
בתוך  14יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר ל Yesh-Lab2
 .7מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו
נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.
 .8התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י  Yesh-Lab2על פי שיקול דעתה הבלעדי .בהתאם
רשאית לשנות  Yesh-Lab2לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את
מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן
השירותים ,והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם ,ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם
באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 .9נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה על מנת לאפשר
לכם חווית שימוש פשוטה ,מהירה ובטוחה וזאת תוך מתן מענה בתוך יום עסקים מרגע
משלוח הפנייה .

