
 

 

 מסמך גילוי

 

 אזור 6מרחוב הצבר  514837830: גואינג דאץ בע"מ ח.פ. שם נותן השירותים

 

 

 אחריות

 

הלקוח מודע לכך כי חלק מהשירותים הינם בעלי אופי טכני, אשר מעצם טיבם וטבעם עלולות 

עמדת הפעילות בלהיגרם בקשר אליהם תקלות לא צפויות, וכי על אף מאמצי החברה, 

ת או ומושה, תות, מופסקולהיות מופרע ותעשוי החברהות ובאתר אפליקציהאשראי, ב

בשל גורמים או אירועים  לפני, במהלך או לאחר האירוע, זמני,ת, באופן קבוע או ומעוכב

ה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לאספקת או מרצונהחברה אשר אינם בשליטת 

לעיל, החברה לא תהיה אחראית  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .השירותים, טיבם ואיכות

וונת, הפרעה, תקלה, , באגים, התערבות מכםנזק כתוצאה מהפרת האבטחה, מווירוסילכל 

 עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר.

יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף,  לאהחברה ו/או מי מטעמה 

שלישי, ללקוח ו/או לצד הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם , מיוחדתוצאתי או 

תהא עילת התביעה  –ו/או השירותים ו/או עמדת האשראי  הכתוצאה משימוש באפליקצי

 לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. –אשר תהא 

יהיה האחראי הבלעדי בקשר עם מסירת פרטי ההתקשרות של אורחיו לחברה, לרבות  הלקוח

 בקשר עם שליחת המסרונים אל אורחיו על ידי החברה. 

הלקוח מצהיר ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לשירותים אשר יסופקו על ידי צדדים 

החברה יעה כנגד ו/או תבמוותר על כל טענה ו/או דרישה  שלישיים שאינם החברה. הלקוח

לגבי שירותים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים וכן לגבי האופן, הטיב והרמה שבה הם 

 ניתנים.

 

 

 אופן ביטול העסקה

 –בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנת השירותים

 יובאו להלן.  ו"( אשר עיקריחוק הגנת הצרכן)להלן: " 1981

ימים ממועד קבלת מסמך זה ובלבד  14הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנת השירותים בתוך 

שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת הענקת 

שם מלא, מספר השירותים, על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול את הפרטים הבאים: 

 "(.הודעת הביטולמספר ההזמנה כפי שצוינה באישור ההזמנה )להלן: "טלפון ואת 

 הודעת הביטול תישלח אל החברה באחת הדרכים המפורטות להלן:

  9:00-18:00בין השעות:  חמישי -ראשון בימים  5055*בטלפון: 

 ;info@easy2give.co.ilבדואר אלקטרוני: 

 אזור. 6הצבר בדואר רשום לכתובת: 



 

 

הודעת ביטול, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה  נשלחה

ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את התמורה ששולמה על ידי  14ותחזיר ללקוח בתוך 

 הלקוח בעת הזמנת השירותים.

 5%לעיל דמי ביטול בשיעור  8תהיה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי כאמור בסעיף  החברה

     שקלים חדשים, לפי הנמוך מבין השניים. 100חיר ההזמנה או ממ

 

 

 בברכה,                                                                                                                                

 גואינג דאץ בע"מ

 


