
 שימוש ותנאי תקנון
 
 :באתר השימוש ותנאי כללי .א

 
חברת י "שמנוהל ע(  matrixcatalog: להלן )  matrixcatalog לאתר הבאים ברוכים  .1

 (להלן ניביט) מ"בע( 1191)ניביט תקשורת ומחשבים 
 

 מענה לכם לתת נשמח  matrixcatalogאתר ל הנוגעות בעיה או הערה  ,שאלה בכל  .2

 לכל מענה ולתת לסייע הנועד התמיכה מוקד שהינו -  22-4061626 שמספרו בטלפון

 .matrixcatalog באתר בשימושכם הקשור
 
אינטרנט המשמש כלשכת שירות של חלק מרשתות  אתר הינו matrixcatalogאתר   .3

 תוכלו במסגרתו ( שווקהלהלן רשתות ) matrixcatalogהמוצגות באתר השווק בישראל 
 . וק המזוןחשבעל פי תקנות שקיפות מחירים  רשתות השווקשל לצפות ולהוריד קבצים 

 
 כל פעולות  ביצוע וכי ,בעיון matrixcatalogאתר  תקנון את לקרוא מתבקשים הנכם  .6

 הינכם וכי התקנון את קראתם כי  ,מאשר ידכם על  matrixcatalogאתר ב שהן
 לבין ביניכם מחייב הסכם המהווה התקנון של הוראותיו כל את ומאשרים מסכימים

 כפוף יהא ,matrixcatalogאתר ב והרכישה ההזמנה שתהליך ולכך ניביטחברת 

 .זה בתקנון המפורטים לתנאים
 
 שקול י"עפ לעת מעת התקנון את ולשנות לעדכן הזכות את לעצמה שומרת ניביט חברת   .0

 למזמינים כי, תאבז מובהר . מוקדמת הודעה במתן צורך כל ללא וזאת ,הבלעדי  דעתה

או אתר /ניביט וחברת   כלפי תביעות או/ו טענות כל תהא לא,באתר ולמשתמשים
matrixcatalog , אתם כאשר לעת מעת מתבקשים הנכם .כאמור שינוי או/ו עדכון בגין 

 .התקנון את לקרוא באתר פעולות  מבצעים
 
 התקנון נוסח של פרסומו בעת יחול השינוי או/ו העדכון של החלתו תחילת ועדמ  .4

 ,כאמור הפרסום לאחר באתר שתבוצע פעולה וכל  matrixcatalog באתר המעודכן
 .המעודכן לתקנון כפופה תהיה

 
 פעילות את עת בכל הבלעדי דעתה שיקול לפי להפסיק או/ו לשנות רשאית ,ניביט חברת   .7

 .לכך מוקדמת הודעה במתן צורך כל ללא וזאת, matrixcatalog אתר
 
 .כאחד ונקבה לזכר כמובן הינה ההתייחסות כאשר זכר בלשון מנוסח הינו האתר  .9
 
 

 :כדלקמן הינן לקוחות שרות מוקד פעילות שעות  . ב
 

 1:22-19:22משעה , (כולל)' ה -'ימים א

  1:22-13:22משעה , ערבי חג', ימי ו

 
 במועדי לרבות זה בתקנון המצוינים במועדים שינויים ויחולו ייתכן כי בזאת מובהר

 שיקול לפי והכל הלקוחות שירות מוקד פעילות ושעות האתר פעילות שעות ,האספקה

 .ניביט חברת של הבלעדי הדעת
 

 
 
 
 
 



 :אחריות. ג
 

שמשים מי מן המאו ל/ך ול שייגרם כלשהו הפסד או/ו לנזק אחראית אינה  ניביטחברת  .1
משימוש  כתוצאה כלשהו אחר שלישי לצד או/ו  matrixcatalogבשירותי אתר 

וכל שימוש בנתונים אלה על  matrixcatalogהמתפרסמים באתר בקבצים או /בנתונים ו
   אחריותו של המשתמש

 
 הינו  matrixcatalogאתר ב המופיעים למוצרים בקשר מידע כי ,בזאת מובהר  .2

חברת  אין ולפיכך ,או מספקי מוצרים /ו םהמוצרי מיצרני לעיתיםאו /מרשתות השווק ו
 .זה מידע על אחראית ניביט 

 

 זאת עם ויחד האתר פעילות תקינות על לשמור מאמץ כל עושה  matrixcatalogאתר  .3

 שהוא וסוג מין מכל לנזק אחריות מכל  matrixcatalogאתר  את פוטר המזמין

 טכנית מתקלה או/ו באתר מפעילות כתוצאה כלשהו' ג לצד או/ו לך  להיגרם שעלולים

 .לאתר הקשורים בתוכנה או/ו בחומרה

 

 שהוא וסוג מין מכל לנזק ,לאתר הקשור בכל ,אחראי יהא לא  matrixcatalogאתר   .6

 שתנבע )טלפון או אינטרנט(  בתקשורת מתקלה כתוצאה כלשהו 'ג לצד או/וך ל שייגרם

 טלפונית תקשורת ספקי או/ו אינטרנט ספקי של מרשלנות או/ו ממחדל או/ו ממעשה

 .הם באשר

 

 או במישרין ,שייגרם שהוא סוג מכל לנזק אחראי יהא לא matrixcatalogאתר   .0

 matrixcatalogר למידע ולקבצים הקשו בכל ,כלשהו 'ג לצד או/ו לקוחל, ך ל ,בעקיפין
או בקבצים המורדים מהאתר על ידי /והאחריות כולה על מיש יעשה שימוש במידע ו

 .המשתמש
 

לכל פרק זמן , שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת ניביט חברת  .4
הפסקת . בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת, לצורך תחזוקה, זמין

זמנית או קבועה לא תחייב בהודעה מראש או הנמקה כלשהו לאף )הפעילות כאמור 
 (. גורם

 
 

 ,נוספים לאתרים קישוריות וכן פרסומי מידע מופיע הז שבאתר אף על ,יובהר בנוסף  .7

 .'ג מצד שמקורם למידע או/ו לתוכן אחראי  matrixcatalog אתר אין

 
 
 :מידע אבטחת .ב

 
 לאבטח מנת על וזאת מתקדמים הגנה מנגנוני זה באתר מיישם matrixcatalogאתר   .1

 .זה באתר המידע את

 
 הפעולות מבצעי נגד חוקית דרך בכל יפעלמחסני השוק אתר  כי ,בזאת מובהר  .2

 .זה בסעיף כמפורט ,האסורות

 

 פרטי לחשיפת בקשר אחריות בכל תישא לא  matrixcatalogאתר  או /ו ניביט חברת   .3

 או/ו המשתמש שם את שמרתם ולא במידה וזאת ,אחר לרעה שימוש כל או מנוי 

 .כמומלץ לעת מעת סיסמתכם את החלפתם לא או כראוי שלכם הסיסמה
 
 
 



 
 
 :רוחני קניין .ג
 

 או/ו היוצרים זכויות או/ו הפטנטים זה בכלל , matrixcatalogאתר ב הרוחני הקניין  .1

 ומחירון המוצרים תמחור או/ו המדגמים או/ו מסחריים שמות או/ו המסחר סמני

 .ניביטחברת  ל בלעדית שייכים ,ב"וכיוצ המוצרים

 
 של הגרפי עיצובו על גם יחולו ,לעיל כאמור ניביטחברת  של הרוחני הקניין זכויות .2

 . באתר המצוי אחר חומר וכל הנתונים בסיסי ,התוכנות,האתר
 

 הכניסה בעצם ואין ,האתר בתכולת וקניינה זכויותיה כל על שומרת מחסני השוקאתר  .3

 .ממנה בחלק או/ו האתר בתכולת כלשהם זכות או/ו רישיון להעניק כדי לאתר

 
 

 שלישי צד של שירות או/ו מוצר ,מסחר סימן ,שם של השונים בקטלוגים אזכור כל .6

 מתן ,מכירות קידום ,פרסומת להוות כדי בו ואין ללקוח כשירות ורק אך מופיע ,כלשהו

 .בלבד להמחשה מובאות המוצרים תמונות .לגביהם כלשהי המלצה או/ו חסות
 

 : שיפוט סמכות .ד
 

 בלבד הישראלי הדין הוראות יחולו בו הקשור וכל זה תקנון באמצעות ההתקשרות דרך על

 ..בירושלים המשפט לבתי נתונה הינה הייחודית השיפוט וסמכות
 
 


