
 תקנון האתר

 כללי .1
הינו אתרו האינטרנט הרשמי של  www.kaliadeadsea.co.il/comאתר האינטרנט  .1.1

 קליה) . -(שיקרא להלן קיבוץ קלי"ההמתופעל ע"י קיבוץ קלי"ה, 

מסכים כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא  .1.2
בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי 

 מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או כנגד קליה.
ד לנשים חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיוע .1.3

  וגברים כאחד.
המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של קליה, לקליה  .1.4

שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, המשתמש מתחייב 
להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, 

בבעלות קליה ובין אם לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם 
בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא 

 הסכמה מראש ובכתב של קליה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה  .1.5

או בשמה של קליה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה 
 כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

קליה איננה אחראית בכל הנוגע לאתרים חיצוניים המקושרים מתוך אתר  .1.6
קליה או המקשרים ומפנים אליו ואין לה כל אחריות בכל הנוגע לתכנים 
 המוצגים באתרים אלה ו/או לשירותים המוצעים ו/או המסופקים במסגרתם. 

 
 סיכונים ואחריות .2

קליה עושה כל מאמץ פועלת על פי כל דין על מנת שהאתר יעבוד באופן תקין  .2.1
ויאפשר שימוש בו ללא כל חשש. עם זאת, המשתמש מודע לכך כי ידוע לו 
שהשימוש באתר אינטרנט עלול להיות כרוך בתקלות בגלל גורמים אנושיים 

 טכנולוגיה לא צפויים. הפועלים באמצעות האינטרנט או בגלל כשלי 
המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה  .2.2

במידע המופיע באתר. המשתמש מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן 
לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין 

 מראן במציאות.
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וקליה אינה אחראית להתאמת  ")as is("המידע מוצג באתר מוצג כפי שהוא .2.3
 המידע לצרכי המשתמש. 

קליה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו  .2.4
מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים 
באתר. קליה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על 

 ליה והן על ידי צדדים שלישיים.ידי ק
קליה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת  .2.5

נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או 
התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה 

 לאתר והשימוש בתכניו.
תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא  קליה לא .2.6

 באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
קליה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על  .2.7

 ידי כל צד שלישי אחר.
 

 הזמנת לינה, כרטיסי כניסה לחוף, רחצה לילית ועיסויים .3
 כללי .3.1

אך ורק על מנת לבצע הזמנת המשתמש רשאי להשתמש באתר זה  .3.1.1
ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש 

 למטרות אחרות.
הזמנת לינה, כרטיסי כניסה לחוף, רחצה לילית, עיסויים ו/או כל מוצר או  .3.1.2

שירות אחר (להלן: "השירותים") אפשרית באמצעות פנייה טלפונית 
ו:_________ או באמצעות אתר למרכז ההזמנות של קליה בטלפון שמספר

 זה.
רשאים להשתמש בהזמנת השירותים באמצעות האתר אך ורק בגירים,  .3.1.3

הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס 
 אשראי, כדין.

כל המזמין באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס'  .3.1.4
 טיס אשראי, וכן פרטים של המבקרים.  תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כר

ידי -קליה רשאי להגביל את כמות השירותים המוצעים לרכישה באתר על .3.1.5
 משתמש יחיד.  

 
 פרטי רוכש השירותים .3.2



בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט  .3.2.1
 להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

ממפעיליו אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי  בעלי האתר ו/או מי .3.2.2
המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת השירות, 
התאריך, מספר מבקרים וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך 
האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי 

ת ו/או אחרת המונעת הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכני
 מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

 הזנת פרטי רכישה כוזבים יכולה לעלות לכדי עבירה פלילית. .3.2.3
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל  .3.2.4

במאגר המידע של קליה. קליה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה 
למשתמש באתר וכן ליצירת קשר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה 

עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי 
תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות, והכל בכפוף 

 למדיניות הפרטיות המפורטת באתר זה.
 

 אישור ההזמנה .3.3
ביצוע הזמנות שירותים באתר זה תעשה באמצעות כרטיסי אשראי של  .3.3.1

 האשראי המוכרות בישראל. חברות 
לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני  .3.3.2

 של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה עם מספר ההזמנה.
השירות יסופק רק במידה שהתקבל אישור קליטת ההזמנה ובכפוף  .3.3.3

לאמור בו. אם לא התקבל אישור קליטת ההזמנה כאמור, משמעות הדבר 
 נת השירותים לא נקלטה ולא התקבלה. שהזמ

 
 תנאים והגבלות .4

 המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ. .4.1
קליה רשאית לשנות בכל עת את מחירי השירותים. עם זאת, לאחר אישור  .4.2

 לא ישונו מחירים ביחס לשירות שאושר כאמור. -קליטת ההזמנה
והתנאים קליה תפרסם באתר את שינוי המחיר כמו גם את המבצעים  .4.3

החדשים ביחס לשירותים ככל ששונו או עודכנו על ידה ותחילת תוקפם יהיה 
 במועד פרסומם.

קליה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו,  .4.4
היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך 



תמש על כך מראש. המשתמש באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למש
מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קליה בקשר 

 לכך.
   אין כפל מבצעים והנחות. .4.5

 
  ביטול הזמנה .5

 
-ביטול ההזמנה של השירותים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .5.1

שהביטול ימים מיום ההזמנה, ובלבד  14(להלן: "החוק") וזאת בתוך  1981
יהיה ללא   -ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות  7ייעשה לפחות 

מעלות השירותים,  5%או  ₪"322"תשלום למעט דמי ביטול בשיעור של
 הנמוך מביניהם.

 
 14ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות, שלא בתוך  7ביטול הזמנה עד  .5.2

 מערך ההזמנה. 50%ביטול בגובה יחויב המזמין בדמי  -ימים כאמור בחוק 
 

יחויב  -ימים קודם למועד בו אמור להינתן השירות  7 -ביטול הזמנה פחות מ .5.3
 מערך ההזמנה הכולל. 100%המזמין בסך 

 
למועד ביטול ההזמנה ייחשב המועד בו נשלח על ידי הרוכש מייל לכתובת  .5.4

נית ________________  הכולל את מספר ההזמנה או נמסרה הודעה טלפו
  .למוקד ההזמנות דלעיל

 
על הזמנת השירותים והאמור בתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום  .6

השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט 
 המוסמכים בתל אביב.

 
קליה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש  .7

 למשתמש.
 

 
 

 שהות נעימה!
 


