
 אספקה ומשלוח

 :קת מוצר ללקוח/התיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתראספ

 ;באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש .1

 באמצעות שליח עד הבית .2

במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את 

ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך  ליעד המבוקש. ההזמנות ימי עסקים 7ההזמנות תוך 

יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת  -במידה ומדובר על יישובים רחוקים  ימי עסקים.  2-4

 .ימי עסקים 2-4החברה לא תוכל להתחייב להגעה תוך  -הגולן 

שלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר במקרה שבו כתובת המ

 .רשום

 .האחריות על עיכובים משלוח באמצעות חברת השליחים, הינה על חברות השילוח השונות

 .מסירת פרטי הלקוח/ה בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה

 .האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור/י פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו 

לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב/י בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים 

 .מדויקים, מלאים ועדכניים

 .לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין/י את שם החברה ליד שם המזמין/י

 .מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי
ים ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדר

בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת 

 .כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה
ו/או  1777-הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז

 .אחרבכל דין 

 ביטול עסקה
באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, ולציין את  אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, 

 .סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעלת האתר
לקטרוני, ותוך מתן בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר א

 .החזר כספי ללקוח

 :שעות ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה, בתנאים הבאים 44החזרת מוצר עקב פגם תותר בתוך 

 ;הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר .1

 ;המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית .2

 .הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש בו .3

( ימים ממועד האספקה, בתנאים 14החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך ארבעה עשר )

 :הבאים

 ;המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש .1

 .הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר .2

 .ת או שכבר נעשה בו שימושלמען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורי

 .לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול₪,  100-מסך העסקה או מ 5%בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר ינוכו 

 .דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר מוטלת על הלקוח/ה
ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום 

 .למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל
 45או  44באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 

 .את היתכנות ההחלפהלעיל, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק 



 .1741-ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א14הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 

 :למען הסר ספק, החזרת מוצר לא תותר במקרים הבאים

 ;מוצר שהוכן על פי הזמנה אישית .1

 (.)בעל חיי מדף קצרים מוצר פסיד .2

 .מוצר דיגיטלי .3

 


