
 הזמנה באמצעות האינטרנט

ניתן להזמין מוצרים באמצעות האינטרנט על ידי מילוי טופס הזמנה )לאחר הוספת המוצר לסל הקניות 

שבאתר(. נציג מכירות יחזור אליך בטלפון על מנת לבצע סופית את ההזמנה ולהסדיר את התשלום. 

נה ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום מקדמה. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמ

אינו מהווה ביצוע עסקה, לאחר ההזמנה יצור עמכם קשר נציג טלפוני אשר יסיים את העסקה. לה  באתר

בבה שומרת לעצמה את האפשרות לא לאפשר רכישת מוצרים ללקוח מסוים לרבות ביטול הזמנה בכל עת 

  .וזאת על פי שיקול דעתה של לה בבה

 החזר מוצרים ביטול הזמנה/

 1891 לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"אככלל הלקוח רשאי  .1

  .(החוק להלן: )

הביטול יעשה אך ורק בהודעה  יום מיום קבלת המוצר, 14 להחזיר מוצר עד ניתן לבטל רכישת/. 2

  . שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות

ש"ח לפי  100מגובה העסקה או  5% לא יחוייב הלקוח על כך למעט  הבמקרה של ביטול העיסק .3

 .הנמוך

  .על הלקוח חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, אם סופק המוצר לרוכש, 4.

  :צרכן רשאי לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים. 5

 .מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהםימים מקבלת המוצר, או  14א. ביטול עסקה ייעשה תוך        

 .ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר       

 בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל ג.        

עט ימים מקבלת הודעת הביטול, למ 14הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך            

 דמי

 .ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן 100או  5%ביטול בשיעור            

 ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה       

ימים מקבלת הודעת  14אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך            

 ,הביטול

 .המוצר יוחזר על חשבון החברה           

 .ה. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר       

 .ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי       

 מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור ז. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של       

 .הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית          

רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע  אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, .6

  . מוצר חלופי שווה ערך

 .ל כאמור תיעשה בכתב או בטלפוןהודעה על ביטו    

תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח  , עקיף , החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר

 .לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי , ו/או לצד שלישי

  אספקת המוצרים

תוך  , ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה באתר החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש .1

 .אלא אם צויין מפורשות אחרת , המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר



  החנות תדאג כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה .2

 . וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי הנקובים בדף המכירה,

 :ת לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאיםהחנות לא תהייה אחראי .3

  מצב יחרום פעולות איבה, מלחמה, כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 3.1

 .ונזקי טבע

 .שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים 3.2

 .כל סיבה שאינן בשליטת החברה 3.3

לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים  באזורים המוגבלים .4

 .ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח

  זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי .5

 .ערבי חג וימי חג , ה לא כולל שישי שבת-יום א עסקים קרי,

 יות במחירים ובמוצרים המופיעים באתרטעו

צוות האתר עושה כל שביכולתו לתת את המידע המדויק והנכון ביותר לגבי המוצרים ומחיריהם, אולם 

  .לעיתים ייתכן שיופיעו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם

ת הזמנתו או במקרה כזה צוות האתר יודיע ללקוח על הטעות וללקוח תהיה אפשרות לשנות א

 .חברת לה בבה במקרה זה אינה מתחייבת לספק את המוצר ללקוח לבטלה.

 משלוח

 .דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר .1

 .במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון .2

 . צר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראשהלקוח יהיה רשאי לאסוף את המו .3

 .מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. 4

 שירות לקוחות

מידע על  כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר,. 1

 .פקים השוניםאחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הס , תפעול המוצר

לפרטים ובירורים ניתן ליצור קשר או על ידי לחיצה על כפתור יצירת קשר עם החנות אשר מופיע . 2

 .בכל דף מוצר, או בטלפון אשר יופיע על אישור ההזמנה אשר התקבל במייל הלקוח לאחר הרכישה


