
 תנאי שימוש 
 

 מבוא 
 
 "(.  המדיה)להלן: "משיקה בזאת אפליקציה  515979920 בע"מ ח.פ. ז פיצה צ'י .1
 
ן ובהתאם  לים שיפורטו להתנאבה שימוש בהתאם ל  לעשות  להסכמתך כפוף    במדיה השימוש   .2

 להוראות כל דין. 
 
 כללי השימוש במדיה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.  .3
 
יובאו   .4 שימוש  במדיההשימוש  תנאי  להלן  רכישה  ,  וביצוע  התחברות  כניסה,  לרבות  במדיה 

בהתאם להם  תנאמהווה אישור והסכמה לקבלת    באמצעותה  השימוש והתחייבות לפעולה  י 
 ובהתאם להוראות כל דין.  

 
כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה בהתאם להוראות כל    כי הואמצהיר ומתחייב  משתמש  ה .5

 דין.  
 
  ו/או נקיטת הליכים משפטיים  במדיה  שימוש להביא להפסקת אפשרות  ים עלולה  תנא הפרת ה .6

 . נגדך
 

 הזמנות
 
לבין   .7 שיוצגו  התמונות  בין  שינויים  וייתכנו  בלבד  להמחשה  הינן  במדיה  המוצגות  התמונות 

 המוצרים שיסופקו בפועל ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד צ'יז פיצה בקשר לכך.  
 
והשירותים   .8 המוצרים  את  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  לעת  מעת  לשנות  רשאית  פיצה  צ'יז 

 המוצעים במדיה ואת מחיריהם.  
 
מנה באמצעות המדיה שהוחל בביצועה הינה סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח, לא ניתן יהא  הז .9

 לבטלה והלקוח לא יהא זכאי להחזר.  
 

במידה ולאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי אזל המוצר שהזמנתו התבקשה תינתן ללקוח האפשרות   .10
לה זכאי  יהא  אחר  במוצר  מעונין  יהא  לא  והלקוח  במידה  אחר,  מוצר  הסכום  להזמין  שבת 

 ששילם כסעד יחיד.  
 

 המשתמש מתחייב לשאת בתשלום מלוא סכום ההזמנה.   .11
 

חוקיים   .12 וריבית  הצמדה  הפרשי  יישא  ישולם  שלא  הזמנה  ועד    מרבייםסכום  החיוב  ממועד 
לגביית   דין  פי  על  באמצעים משפטיים העומדים לרשותה  פיצה תנקוט  צ'יז  בפועל.  התשלום 

 הסכומים הנ"ל.   
 

 פעול בהתאם להנחיות לצורך ביצוע ההזמנה באמצעות המדיה. על המשתמש ל .13
 

עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או שגוי לא תחייב   .14
 את צ'יז פיצה והיא לא תידרש לבצעה.  

 
 הזמנה באשראי כפופה לאישור חברת האשראי.  .15
 

 הזמנת משלוח באמצעות שליח. צ'יז פיצה מציעה אפשרות איסוף עצמי מהסניף או  .16
 

 ידוע למשתמש כי השליח רשאי לדרוש מהלקוח פרטים מזהים לצורך אימות זהות המזמין.   .17
 

צ'יז פיצה עושה את מירב המאמצים כדי להעניק שירות יעיל ככל האפשר אך לא מתחייבת על   .18
 זמן המשלוחים.  

 
בדיקת מרכיבי המזון לרבות רכיבים אלרגניים הינם באחריות הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה   .19

 כנגד צ'יז פיצה בקשר לנזק שיגרם כתוצאה מאי בדיקה כאמור. 



 
ו/או למשתמש במוצר כתוצאה  כמו כן, צ'יז פיצה לא ת .20 נזק שיגרם למוצר  הא אחראית לכל 

הלקוח   מצד  שגויים  או  לקויים  צריכה  ו/או  שימוש  ו/או  שמירה  ו/או  אחסון  ו/או  מטיפול 
 במוצרים שיוזמנו.  

 
 המדיה תוכן 

 
מידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי  ההמדיה מכילה מידע מסוגים שונים.   .21

 להסתמך עליו. ואין 
 

ויופיעו במד  .22 צ'יז פיצה לא תהא אחראית לאתרים  ויה קישורים לאתרי אינטרנט שונים  יתכן 
 משתמשים.ה, לאיכות השירות שניתן על ידם ולהשפעתם על אלו

 
השירותים   צ'יז פיצה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם בשל או בקשר לשימוש במדיה, תכניה,  .23

מרה באמצעותם  ויהם,  או השפעתם על ציוד קצה ו/או חהסתמכות על  המוצעים באמצעותה, 
 נקלטו.  

 
 ניהול המדיה 

 
צ'יז פיצה רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי השימוש במדיה ואת   .24

המדיה  באמצעות  מציעה  היא  אותם  השירותים  וסוג  השירותים    זמינות  מחירי  את  לרבות 
 .  והמוצרים המוצעים

 
פי   .25 ועל  עת  בכל  באמצעותה  השירותים  ומתן  המדיה  הפעלת  את  להפסיק  רשאית  פיצה  צ'יז 

 שיקול דעתה הבלעדי.  
 

תקלות   .26 ויהיו  שייתכן  לו  ידוע  כי  לכך  הסכמתו  נותן  הפסקות  המשתמש  ו/או  שינויים  ו/או 
מדיה וכי לא יהיו לו כל טענות בקשר לכך כלפי  מתן השירות באמצעות ההפעלת המדיה או בב

 צ'יז פיצה.  
 

 הגבלות שימוש
 

 השימוש במדיה הינו אישי בלבד.   .27
 

המופיע  ותוכן  מידע  כל  של המדיה או ו/או שכפול   או העתקה  חל איסור על כל הפצה מסחרית .28
 . בה

 
 שימוש במדיה. חל איסור מוחלט על שימוש בזהות בדויה או התחזות לאדם אחר לצורך  .29
 

 המשתמש מתחייב שלא לחבל ו/או לפגוע במדיה בכל דרך.   .30
 

 מדיניות פרטיות 
 

באמצעות משלוח    מוצרי מזון ומוצרים נלוויםיקציה )יישומון( לצורך הזמנת המדיה הינה אפל .31
 .  ע"י הלקוח או באמצעות איסוף מהסניף

 
המשתמש אינו    למסור פרטים אישיים. ידוע למשתמש כי לצורך שימוש באפליקציה הוא יידרש   .32

חייב למסור את פרטיו האישיים, אולם ככל שיבחר שלא לעשות כן לא יהיה באפשרות צ'יז  
 ו/או לתת לו את השירות.    פיצה ליצור עמו קשר 

 
)באמצעות    מיקומומספר טלפון,  ,  הפרטים אשר יידרש המשתמש למסור הינם: שמו, כתובתו  .33

 ומספר כרטיס אשראי )במידה ובחר באמצעי תשלום זה(.  ייד( שירותי מיקום של הטלפון הנ
 

 המשתמש נותן את הסכמתו לצ'יז פיצה לשמור את הפרטים האישיים שימסור במאגר.   .34
 

לצורך    ושישמר במאגר תשתמש במידע שנמסר להאו מי מטעמה  ידוע למשתמש כי צ'יז פיצה   .35
לרבות    השירות מתן   המשתמש  ע"י  לצורךשהתבקש  וכן  משלוח  וביצוע  קשר  שליחת    יצירת 

. ידוע למשתמש כי מסירת הפרטים מהווה  שהתבקש  לשירות הודעות/מסרים/עדכונים בקשר  
 הסכמה והיתר לצ'יז פיצה לעשות בהם שימוש כאמור. 



 ת מידע עפ"י דין. ויאובטחו באמצעי אבטחישמרו   אישיים שימסרו  םפרטי .36
 

רת מחדל בזיכרון המדיה על גבי  יישמרו כבר שישמור האשראיכרטיס ידוע למשתמש כי פרטי  .37
 ציוד הקצה וזאת לצורך  קיצור משך רכישות עתידיות. 

 
 למשתמש האפשרות לבקש  באמצעות המדיה בכל עת כי פרטי האשראי לא ישמרו.   .38
 

 כמו כן המשתמש יכול לפנות בכל עת לצ'יז פיצה ולבקש כי פרטיו האישיים יוסרו מהמערכת.   .39
 

וה .40 הודעותמשתמש  במידה  לרבות  פיצה  צ'יז  אודות  נוסף  מידע  בקבלת  מסרים    מעוניין 
מ  ועדכונים והטבות  ב אודות  ל  שוטף  באופןצעים  באמצעות  עליו  כאמור  תכנים  קבלת  אשר 

 יה.  סימון התיבה הרלוונטית במד
 

ש .41 אישיים  או    ומסר נפרטים  שיפוטי  צו  עפ"י  מסירתם  ידרוש  אם  ג'  לצד  יועברו  פיצה  לצ'יז 
 ל טענה כנגד צ'יז פיצה בקשר למסירת מידע כאמור.  משתמש כהוראות כל דין ולא תהא ל

 
 אבטחת מידע 

 
  על מידע   אבטחת מידע לצורך הגנהל  ם מקובליםצ'יז פיצה נוקטת באמצעיידוע למשתמש כי   .42

אישי של משתמשים   זיהוי  כי שום  דין.  בהתאם להוראות ההמאפשר  בחשבון  יש לקחת  אך 
שימוש במדיה מהווה    אמצעי אינו בטוח באופן מוחלט בייחוד כאשר מדובר בפעילות מקוונת. 
 הסכמה לכך כי המשתמש מוותר על כל טענה כנגד צ'יז פיצה בעניין זה. 

 
COOKIES 

 
ב"עוגיות"   .43 שימוש  נעשה  לאסוף    (cookies)במדיה  כדי  זה  ובכלל  ותקין  שוטף  תפעול  לצורך 

המדיה   את  להתאים  ובכדי  פרטים  לאימות  במדיה,  השימוש  אודות  סטטיסטיים  נתונים 
   ולצורכי אבטחת מידע.  של המשתמש שיות האי ו להעדפותי

 
לה .44 אפשרות  כוללים  מודרניים  אם  ידפדפנים  עוגיות.  מקבלת  אינומנע  כיצד    המשתמש  יודע 

 משתמש.הוא  בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו   עליו ללעשות זאת, 
 

כן  לעשות  בכל עת. מוצע    ובמחשב  אשר מאוחסנות  יכול למחוק את העוגיותהמשתמש   בנוסף, .45
ה  אם  שאינ   משתמשרק  להעדפותי  ומשוכנע  יותאם  האינטרנט  שאתר  ובמקרה  ורוצה   ,

 בכניסות חוזרות ועתידיות.  ומעוניין שהאתר לא יזהה אות  המשתמשש
 

 זכות לעיין במידע 
 

, כל אדם זכאי לעיין בעצמו )או ע"י בא כוחו  1981  –בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א   .46
או אפוטרופוס( במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון,  
אינו שלם או אינו מדויק, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את  

ה, עליו להודיע על כך למבקש בהתאם  . במקרה בו בעל המאגר סירב לבקשלמחקוהמידע או  
 לדין. על סירוב כאמור, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.  

 
  ו , בהתבסס על השתייכותלמשתמשאם המידע שבמאגר צ'יז פיצה משמש לצורך פנייה אישית  .47

לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר  
זכאי ישיר"(,  בדיוור  שהמידע    המשתמש  )"פנייה  בכתב  לדרוש  הפרטיות  הגנת  חוק  עפ"י 

 יימחק.    והמתייחס אלי
 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני 
 

המופיע בה, לרבות  או מידע ובכל תוכן   זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת במדיה  .48
 שייכים לצ'יז פיצה בלבד.   ובחומרה  בתוכנהבתמונות, בטקסטים, בעיצוב,  

 
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור כל דבר מאלו מבלי לקבל את הסכמתה   .49

 של צ'יז פיצה מראש ובכתב.  
 

 אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר המופיעים במדיה.  .50
  



 הרשום כסימן מסחר )להלן: "שם העסק"(.  "CHEESE PIZZA"בעל מלוא הזכויות בשם/ מותג   והנעסק ה .51
 

בין בעצמו ובין באמצעות אחרים,  העסק,    בשם  ו/או פגיעה  מתחייב להימנע מכל שימושהלקוח   .52
בזכויות  או  במניות  אחרים  באמצעות  או  בעצמו  החזקה  או  שותפות  ידי  על  הניהול    לרבות 

 בתאגידים כלשהם.
 
 

 כללי
 

ן,  שימוש במדיה בניגוד לכללים  הנ"ל יזכה את צ'יז פיצה בכל הסעדים המגיעים לה על פי די  .53
 נזקיה ולצורך שמירה על זכויותיה לרבות הפסקת ומניעת השימוש של משתמש במדיה.    להטבת

 
בשל כל עילה ו/או    צ'יז פיצה מוסכם בזאת כי ללקוח לא תעמוד כל זכות קיזוז ו/או עיכבון כנגד   .54

 מכל סיבה שהיא. 
 

אביב .55 תל  בעיר  המשפט  הייחודית -לבתי  השיפוט  סמכות  תהא  עניין   והבלעדית  יפו  בכל    לדון 
 בקשר לתנאי השימוש הנ"ל.   הקשור בשימוש במדיה או


