תנאי שימוש אתר פריגת
כללי
מבשלות בירה בינאלומיות בע"מ )"החברה"( ,השייכת לקבוצת החברה המרכזית לייצור משקאות
קלים בע"מ )"הקבוצה"( ,פיתחה ומתחזקת אתר זה )"האתר"( .אנא קרא את תנאי השימוש
שלהלן )"תנאי השימוש"( בעיון שכן בעצם הגישה שלך לאתר ,או בשימוש בו ,אתה מאשר
שקראת ,הבנת את תנאי השימוש וכי אתה מסכים ,ללא כל תנאי והסתייגות ,שתנאי השימוש
להלן יחייבו אותך.
אם אינך מעוניין שתנאי השימוש להלן יחייבו אותך ,אזי אינך רשאי לגשת או לעשות שימוש
באתר.
החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש להלן מפעם לפעם ללא צורך בהודעה מראש.
שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר .המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה
בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאי השימוש לאחר ששונו.
האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות
בלבד.
השימוש באתר
אתה רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן .האתר מציג תכנים שונים
– לרבות מידע מכל מין סוג ,לרבות מילולי ,חזותי ,קולי או שילוב של אלה )"תכנים"(.
אתה רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד .אין להעתיק ולהשתמש באתר ו/או בתכנים
לכל מטרה אחרת וכן אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ,אף אם משנים את התכנים ,ללא
קבלת רשות החברה מראש ובכתב .כמו כן ,אין להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לשם
חיפוש ,סריקה ,העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר .בכלל זה ,אין ליצור ואין
להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט ,אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר.
המשתמשים מתחייבים שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים המופיעים בו למטרה האסורה על
פי דין ו/או על פי תנאי השימוש.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ופעולה על פיהם נעשים
על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ,מכל סוג שהוא,
כלפי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה.
אחריות ושיפוי
השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד .בשום מקרה החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמם,
לא תהיה אחראית לכל נזק ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נזקים
ישירים או עקיפים ,או נזקים הנובעים מאובדן רווחים ,אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים
ואשר נובעים מהגישה שלך ,שימוש באתר או בתכנים הכלולים בו או בשל חוסר יכולת לגשת
לאתר או להשתמש בו.
מובהר כי כל התכנים והשירותים המופיעים באתר זה מובאים "כמות שהם" )  .(AS-ISמבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמם ,אינם נושאים בכל אחריות ביחס
לתכנים המופיעים באתר ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כתבות ,תמונות ,מאמרים,
סקירות ,נתונים ,ידיעות ,עצות ,הערכות ,תיאורים ,קישורים ,הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל
פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא ,הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד ,בין אם
תכנים אלה בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו ,בקשר עם מהימנותם ,תוכנם,
דיוקם ,אמינותם ,זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני
האתר בכל דרך אחרת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ופעולה על פיהם נעשים
על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ,מכל סוג שהוא,
כלפי האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמם.
החברה ו/או מי מטענה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו
חופשיים מזיהום בווירוסים ,תולעים ,סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או
הרסניות.
קישורים מסוימים שניתן למצוא באתר מוליכים למשאבים המצויים על שרתים שאינם
מתוחזקים על ידי החברה ואינם כפופים לשליטתה והם מועמדים לנוחותך בלבד .החברה אינה
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אחראית ,בכל דרך שהיא ,לתכנים בכל אתר אינטרנט מקושר כזה ,לזמינות הגישה לאתר זה ו/או
לשלמות המידע באתר זה .עצם הכללת קישור כלשהו לאתר אינטרנט אחר באתר ,או כל אזכור
של מוצר או שירות בשמו המסחרי ,או בדרך אחרת ,אינו מהווה אימוץ או המלצה עליו על ידי
החברה ואין להבין אזכור כזה כהמלצה על מוצר או שירות כלשהו .הגישה לאתרים אחרים אשר
מקושרים לאתר זה היא על סיכונך ועל אחריותך הבלעדית ,והחברה מסירה כל אחריות בקשר
לגישה שלך לאתרים מקושרים כאלה.
הנך מתחייב לשפות ,להגן ולמנוע כל נזק מהחברה ,נושאי המשרה ,הדירקטורים ,העובדים,
השליחים ,הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים של החברה ו/או מי מטעמה ,מפני ונגד כל
הפסד ,הוצאה ,נזק ועלות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר ,אשר ינבעו מכל הפרה של
תנאי שימוש אלה על ידך.
סימני מסחר וקניין רוחני אחר בתכנים באתר
החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמם הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר והתכנים בו,
לרבות סימנים מסחריים ,עיצוב ,קוד ,יישום ,טקסט ,תמונות וכל תוכן אחר )"הקניין הרוחני של
החברה"( .חל איסור לעשות שימוש כלשהו בקניין הרוחני של החברה הנמצא באתר לרבות
העתקה ,שכפול ,הפצה פרסום וכיו"ב.
אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות ,במשתמע או
בשתיקה ,או בדרך אחרת ,בקניין הרוחני של החברה או בקשר אליו ,ללא רשות מפורשת בכתב
מאת החברה ו/או בעל הקניין הרוחני המתאים של התכנים הרלוונטיים.
החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בתכנים באתר ,אך ורק לשימוש אישי שלך
ולא לשם שימוש מסחרי .החברה רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן ,לאחר או ללא מתן
הודעה ,על יסוד סיבה ,או ללא כל סיבה.
הגבלות על גישה
מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי החברה ,כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים
במערכת המחשבים של החברה ו/או הקבוצה או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו ,לכל מטרה,
אסורים לחלוטין .אתה מתחייב לא להשתמש בכל תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים
אחרים על מנת "לגרד מסכים" ,לנטר" ,לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר ,או תכנים
אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה.
הנך מתחייב לא להשתמש בשום התקן ,תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע
לעבודה התקינה של האתר .כמו כן ,אתה מתחייב לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן
לא סביר או לא מידתי על התשתיות של החברה או ספקיה .אתה מתחייב לא להשתמש במסגור
או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר ,סמליל ,שם עסקי או מידע קנייני אחר של
החברה ,לרבות תמונות ,מסגרות ,תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא
הסכמה מפורשת בכתב מאת החברה.
עדכניות המידע
החברה עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר ,אולם מאחר והמידע
משתנה במהירות רבה כל כך ,החברה אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע .זאת ועוד,
החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות לאמינות ,דיוק ,תוקף ,עדכניות ,תועלת או
שלמות של כל מידע באתר.
מדיניות פרטיות
במסגרת השימוש באתר ,יתכן שתתבקש לספק פרטים כגון שם ,פרטי התקשרות וכן מידע אישי
נוסף )"המידע"( .ייתכן שחלק מפרטי המידע האמורים יסומנו כשדות חובה ,שבלא מסירתם לא
תוכל לעשות שימוש באתר .המידע ישמש לצרכים תפעוליים על מנת לאפשר שימוש בשירותים
השונים באתר ,לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר .כמו-כן ,החברה תהיה רשאית לעשות
שימוש בפרטים אלו ,בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה ,לצרכים מסחריים ,פרסומיים ,סטטיסטיים
ושיווקיים שונים ,ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית
למידע הקשור למשתמש/ת מסוימ/ת.
הינך מתחייב למסור רק פרטים מדויקים ומלאים.
אתה נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע שמנהלת הקבוצה ,ללא מגבלת זמן ,בהתאם
לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ") 1981 -החוק"( וככל שהדבר נדרש לפי החוק ,וכן כי הקבוצה
ו/או החברה תשלח אליך עדכונים ,הודעות והצעות שונות.
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לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע לשמירתו במאגר ,אך ישנם שירותים שלא יסופקו
אם לא יימסר המידע.
הקבוצה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם ,למעט במקרים המפורטים להלן :א.
במקרה של ביצוע שירותים עבור הקבוצה על ידי צדדים שלישיים ,יועבר לאלה המידע הדרוש
לשם השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם
השירותים לקבוצה; ב .אם החברה או הקבוצה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילות
לתאגיד אחר ,יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד מידע שנשמר ,ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו
את המדיניות; ג .אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר או לסייע ביצוע
מעשה כזה והקבוצה מעוניינת לבדוק זאת ,או למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי
התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות זו פוגעת בהם; ד .בהתאם לצו שיפוטי או הוראת רשות
מוסמכת המורה לה למסור את המידע; ה .בכל מחלוקת או הליכים משפטיים ,במידה ויתנהלו,
בקשר עם השימוש באתר ו/או ההשתתפות בפעילות; ו .במקרים שהקבוצה תמצא לנכון כדי להגן
על עצמה לרבות ,אך לא רק ,על קניינה ו/או על זכויותיה.
הואיל והאתר פועל בסביבה מקוונת ,אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי אין באפשרותה של
החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למכשיר האלקטרוני או חשיפת המידע שנאגר
ברשותם ,ולפיכך לא תהא לך כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי
מטעמם בעניין זה בגין כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,שיגרם בעקבות חשיפת המידע האמור.
עוגיות ) (Cookiesהינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות
הדפדפן על הכונן הקשיח של המכשיר האלקטרוני בו הינך משתמש .באתר זה נעשה שימוש ב-
 Cookiesוהנך מסכים לשימוש זה בצפייה ושימוש באתר .העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה
אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור ,באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש ,לסרב
לקבל ולשמור עוגיות אלה .השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן
מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,ויחסוך ממך את הצורך להזין את
פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
על פי החוק ,כל אדם זכאי לעיין ,בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב ,במידע שנשמר
לגביו במאגר מידע .אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע השמור במאגר אינו נכון ,שלם ,ברור,
ומעודכן או כי הוא מעוניין להיגרע ממאגר המידע ,מוזמן לפנות לקבוצה בבקשה לתקן את המידע
או למחוק אותו .כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה.
שונות
תנאי שימוש אלה וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין החברה בקשר למוצר או לשירות של החברה,
ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים ,המצגים וההבנות
האחרים ,בכתב או בעל פה.
אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלה אינה חוקית ,אינה תקפה או אינה
ניתנת לאכיפה ,אזי ,אתה מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים ,אינם
תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר תנאי השימוש מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף
את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.
הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה ,לרבות תנאי השימוש ,יוכפפו לדין הישראלי לבד )ללא
הפנייה לדין זר( ,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות
תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב
בהן בפרשנות תנאי השימוש או בקביעת משמעותם.
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