תקנון ותנאי שימוש -אתר תיירות ובילוי
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם ,וכי לא תהא לו ו/או למי
מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד נ.ח.ל – נחלים חברה לתיירות חדרה בע"מ ,בעלי האתר,
שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם.
 .1נ.ח.ל – נחלים חברה לתיירות חדרה בע"מ (להלן – החברה) מקימה ,מפעילה ומנהלת את אתר
האינטרנט וזאת לשם קידום התיירות ותרבות הפנאי בעיר לשם סיוע בפרסום וקידום ארגונים
ובתי עסק (כגון חברות ,עמותות ,עוסקים מורשים וכיוב') אחרים בתחום התיירות ותרבות
הפנאי ברחבי העיר.
 .2החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת פרסומים ו/או מוצרים ו/או
שירותים ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין
לראותה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
 .3כל התכנים אותם העבירו בתי העסק  /ארגונים הנם באחריותם הבלעדית ,לרבות בתחום
זכוי ות היוצרים .במידה וגולש מרגיש כי נפגע בצורה כלשהיא מפרסום כזה או אחר ו/או נפגעו
זכויותיו באופן כלשהו ,יוכל הגולש לפנות להנהלת האתר דרך עמוד 'צור קשר' המצוי באתר.
 .4המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות ,שאינן בשליטת החברה,
ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי
האינטרנט .ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל תחזוקה
שוטפת .בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה ,יתכן שגישה
לאתר תופרע ,תושע ו/או תופסק ,באופן זמני או לצמיתות .הנך פוטר את החברה בגין כל נזק
ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 .5לחברה תהיה הזכות ,בכל עת ,לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של
האתר ,לרבות תוכן ,שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר .החברה רשאית
להפסיק הפצתו של כל מידע ,רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות
את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 .6הארגונים ובתי העסק המופיעים באתר התחייבו לכבד מבצעים/קופונים המפורסמים באתר
בשמם ולפי תנאי המבצע/קופון .במידה והמידע שפורסם אינו מדויק ו/או הארגון לא כיבד את
השובר ,אין החברה אחראית לכך ולפיכך החברה לא תהיה צד לכל תביעה ו/או טענה ו/או
תלונה שתעמוד בעניין זה בין הצדדים .במידה ונרשם התושב לקבלת מידע עדכונים על
אירועים שונים בעיר חדרה – תראה החברה את ההרשמה כהסכמתו לקבלת מידע בצורה
ישירה במגוון אמצעי מדיה :דיוור ישיר (לרבות בדוא"ל)  ,הודעת טקסט וכד'.
 .7החברה ,לרבות מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמה ,לא יהיו אחראים בגין כל נזק ,ישיר או עקיף,
שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בסרטים ו/או בתוכן ו/או בגין ביטול ו/או
הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על
ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 .8החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,ובכלל זה להפסיק ,להשעות ו/או לבטל ,את תנאי
השימוש ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה
למסור הודעה בנדון .כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

-2 .9כל דבר באתר הוא רכושה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת
מבעל הזכויות .כל העתקה ,הפצה ,שידור ,פרסום ,יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של
האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה ,אסורה בהחלט .כל הפרה של האמור
בסעיף זה ,עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים ,זכויות סימני מסחר או זכויות קניין
רוחני אחרות ,באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או
אזרחיים.
 .10השירותים באתר זה מוצעים למשתמש  AS-ISשמסכים ,כי החברה לא תישא בכל אחריות
כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 .11באתר מתפרסם מידע מגוון ,הכולל כתבות ,תמונות ,תכנים ,ידיעות ,מפות ,מאמרים ,טבלאות
ונתונים שונים .המידע מוג ש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת .החברה
אינה אחראית למהות התכנים ,איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר
עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו .קודם להסתמכות על כל
מידע כאמור ,מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 .12המ שתמש מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע
יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ,ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך
העברתו למשתמש.
 .13המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו ככל שיוצגו ,מאפשרים הפניה לאתרים
נוספים באינטרנט .החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים
אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו ,איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה .כל
שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 .14התקנון כתוב בלשון זכר ומתייחס לכל המינים.

