תנאי שימוש
 .1כללי
 1.1אתר האינטרנט  NIUישראל( NIU ,להלן" :האתר") משמש כאתר לשם הצגת מידע על מגוון
מוצרי החברה בישראל ,מידע מקצועי ,שירותי ושיווקי עבור ציבור הגולשים בישראל באמצעות
רשת האינטרנט.
 1.2בעלת האתר הנה חברת מאיר אלקטריק יוטיליטיז  2015בע"מ ()MEU
ח.פ  515355923דיזנגוף  291תל אביב (להלן" :החברה" )
 1.3הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן:
"הלקוח") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר .לפיכך ,הלקוח מתבקש
לקרוא בעיון מסמך זה ולהתחייב לתנאיו.
 1.4כל פעולה באתר לרבות השארת פרטים ליציר קשר ,קבלת מידע ורכישת מוצרים המוצעים
למכירה באתר ,מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
 1.5התקנון מנוסח בלשון זכר ,מטעמי נוחיות בלבד ,אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
 1.6הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו ,וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד
החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה .מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה
מוחלטת ,סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה ,הבינן והסכים להן.
 1.7החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את
הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 1.8החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו ,כולל היקפם וזמינותם,
וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת .לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה
בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 1.9ייתכן שוני בחוויית השימוש באתר מותאם לטאבלט ו/או טלפון ניידים ( )mobileלבין שימוש
באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 1.10לפרטים נוספים ניתן לפנות ל  *3605בימים א'-ה'  10:00-19:00ו'  10:00-14:00או
באמצעות הדואר האלקטרוני service@niu.co.il
1.11מובהר כי  NIUישראל MEU ,רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להפסיק את פעילות האתר בכל
עת וללא הודעה מראש.
 .2השימוש באתר
אין להעתיק ,להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה ,מסחרית או
אחרת ,שאיננה שימוש אישי ופרטי .בכלל זה אין להעתיק ,להציג בפומבי או להשתמש בתכנים
מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים ,בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא ,בתוכנות,
באפליקציות וביישומי מחשב ,בטלפוניה ובתקשורת סלולארית ,ברדיו ,בטלוויזיה ,בדפוס או במדיה
אחרת כלשהי.

 .3הסכמה לקבלת פרסומת
ככל שהלקוח אישר קבלת מידע ,עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב 1982-באמצעות הדואר האלקטרוני ,הלקוח יהיה
רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם
להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.
 .4מדיניות פרטיות
 4.1הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס השארת הפרטים נעשית על-פי
רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
 NIU 4.2ישראל MEU ,לא תעביר לצדדים שלישיים ,שאינם חברות קשורות של החברה או גופים
הפועלים מטעמה ,את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר אלא במקרים
שלהלן:
 4.2.1במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר ,או אם יבצע באמצעות האתר ,או בקשר איתו,
פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ,או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 4.2.2טענות ,מחלקות ,תביעות ,או הליכים משפטיים ,ככל שיתעוררו ,בין הלקוח לחברה.
 NIU 4.2.3ישראל MEU ,תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר
את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.
 .5קניין רוחני וזכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ,לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של  NIUישראלMEU ,
בלבד ,או של צד שלישי ,שהרשה לחברה להשתמש בהם .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי,
לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן
הנ"ל ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ,באמצעות צד שלישי ,או בכל דרך או אמצעי בין אם
אלקטר וני ,מכאני ,אופטי ,אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש
של  NIUישראל MEU ,או מבעלי הזכויות האחרים ,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל
שניתנה) .הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד ,עריכה או תרגום שנעשו על ידי  NIUישראל,
.MEU
 .6דין וסמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע
אך ורק בבתי המשפט בישראל.

