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 צרו איתנו קשר לפני החזרת מוצרים כלשהם.
podcasts.com-office@fresh 

יום לאחר קבלת המוצר. לגבי  30פגומים בתוך  \פגומים  \יש להגיש תביעות בגין פריטים מוטבעים 
יום ממועד המסירה המשוער.  30 -כל התביעות לא יאוחר מ חבילות שאבדו במעבר, יש להגיש את

 תביעות שנחשבות לטעות מצדנו מכוסות על חשבוננו.

, זמני המשלוח בשל המגיפה הובאירופב "בארה הממוקמיםהפריטים נשלחים ממחסנים  :לבשימו 
 יום. 30מתארכים ומגיעים עד ל 

למרבה הצער, אנו לא מחזירים הזמנות שלא התקבלו פגומות, מכיוון שכל ההזמנות שלנו מודפסות 
את הגודל הלא על פי דרישה, איננו יכולים להציע החלפות בגדלים שגויים. אבל אם אכן קיבלתם 

 נכון ואתם חושבים שזו שגיאה מצדנו, יידעו אותנו ואנו נשתדל למצוא פתרון.

 החזרות

יום מאז קבלת המוצר שלך,  21יום מקבלת המוצר. במידה ועברו יותר מ  21המדיניות שלנו נמשכת 
 למרבה הצער אנחנו לא יכולים להציע לכם החזר כספי או החלפה.

ה חייב אותו. ז םל הפריט שלך להיות לא בשימוש ובאותו מצב שקיבלתכדי להיות זכאי להחזר, ע
 אנו דורשים קבלה או הוכחת רכישה.להשלמת ההחזר, להיות גם באריזה המקורית, 

 החזרים כספיים (אם רלוונטיים)

לך שקיבלנו את הפריט שהוחזר. לאחר קבלת החזרתך ובדיקתך, אנו נשלח לך דוא"ל כדי להודיע 
לך גם על האישור או הדחייה של ההחזר שלך. אם תאושר, ההחזר הכספי שלך יעובד, אנו נודיע 

וזיכוי יוחל באופן אוטומטי על כרטיס האשראי שלך או על אמצעי התשלום המקורי שלך, בתוך סכום 
 סוים של ימים.מ

 החזרים מאוחרים או חסרים (אם רלוונטי)

 הבנק שלך.אם עדיין לא קיבלת החזר, בדוק תחילה את חשבון 

לאחר מכן פנה לחברת כרטיסי האשראי שלך, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שההחזר שלך יפורסם 
את  ם. לרוב יש זמן עיבוד כלשהו לפני פרסום ההחזר. אם עשיתכםלבנק של ופנ בנוסף,רשמית. 

 ו אלינו כל זה ועדיין לא קיבלת את ההחזר שלך, אנא פנ
 podcasts.com-office@freshהמייל:   לכתובת

 (אם רלוונטי) פריטים במבצע

 פריטים במבצע.ניתן להחזיר רק פריטים במחיר רגיל, למרבה הצער לא ניתן להחזיר 

 (אם רלוונטי) פריטים חילופי

יט, שלח אותו פראנו מחליפים פריטים רק אם הם פגומים או פגומים. אם אתה צריך להחליף אותו ב
 ושלח את הפריט שלך אל: podcasts.com-office@freshלנו דוא"ל לכתובת 

 4080835, אלעד, מיקוד 36יוסי פורקוש, רחוב רבנו ניסים גאון 
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 משלוח

קוש, רחוב רבנו ניסים יוסי פורכדי להחזיר את המוצר שלך, עליך לשלוח את המוצר שלך לכתובת: 
 4080835, אלעד, מיקוד 36גאון 

. דמי משלוח אינם כםלהחזרת הפריט שלכם לתשלום עבור דמי המשלוח של םאחראי ותהי םאת
 וח חזרה תנוכה מההחזר הכספי שלך.החזר כספי, עלות המשל וניתנים להחזר. אם תקבל

 םהזמן שייקח למוצר שהחלפת, לאור המגפה והעובדה שהסחורה ממוקמת בארה"ב או באירופה
 עשוי להשתנות. כםלהגיע אלי

לשקול להשתמש בשירות משלוחים הניתן למעקב  כם, עליש"ח 300פריט מעל  יםשולח םאם את
 או לרכוש ביטוח משלוח. אנו לא מתחייבים שנקבל את הפריט שהוחזר.
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 הצהרת פרטיות

 כם?למה אנו עושים עם המידע ש - 1פרק 

משהו מהחנות שלנו, כחלק מתהליך הקנייה והמכירה, אנו אוספים את המידע  יםרוכש םכאשר את
 ., כתובת וכתובת הדוא"ל םלנו כגון ש ניםנות םהאישי שאת

) של IPבחנות שלנו, אנו מקבלים אוטומטית את כתובת פרוטוקול האינטרנט ( יםגולש םכשאת
 ור לנו ללמוד על הדפדפן ומערכת ההפעלה שלך.על מנת לספק לנו מידע שיעז כםהמחשב של

הודעות דוא"ל אודות החנות  כםנוכל לשלוח לש כם בלבד, כדי שיווק בדוא"ל (אם רלוונטי): ברשות
 ו, מוצרים חדשים ועדכונים אחרים.שלנ

 איך משיגים את הסכמתי? - הסכמה – 2סעיף 

טיס האשראי שלך, לבצע לנו מידע אישי להשלמת עסקה, לאמת את כר יםמספק םכאשר את
לאיסוף זה ולהשתמש בו מסיבה  מיםמסכי אתםהזמנה, לארגן משלוח או להחזיר רכישה, 

 ספציפית זו בלבד.

ישירות את  כםאם אנו מבקשים את המידע האישי שלך מסיבה משנית, כמו שיווק, אנו נבקש ממ
 הזדמנות לומר לא. כםהמפורשת, או נעניק ל כםהסכמת

 את הסכמתי? כיצד אוכל למשוך

אם לאחר שתצטרף, תשנה את דעתך, אתה רשאי לבטל את הסכמתך לפנייה אליך, להמשך 
 האיסוף, השימוש או הגילוי של המידע שלך, בכל עת, על ידי פנייה אלינו 

 . podcasts.com-office@fresh :לכתובת

 נאות. גילוי – 3סעיף 

ם אם אנו נדרשים על פי החוק לעשות זאת או אם את כםעשויים לחשוף את המידע האישי שלאנו 
 את תנאי השירות שלנו. יםמפר

 WIX - 4סעיף 

. הם מספקים לנו את פלטפורמת המסחר המקוון פלטפורמת וויקסהחנות שלנו מתארחת ב
 כם.את המוצרים והשירותים שלנו אלי המאפשרת לנו למכור

, מאגרי המידע והיישום הכללי של וויקסנשמרים באמצעות אחסון הנתונים של כם הנתונים של
 בשרת מאובטח מאחורי חומת אש. כם. הם מאחסנים את הנתונים שלוויקס

 ַתְׁשלּום:

מאחסנת  וויקס להשלמת הרכישה,  ו לשלם בכרטיס אשראי באופן ישיר (לא פיי פאל) אם תבחר
מוצפן באמצעות תקן אבטחת  המידע. תבחרו בלבדבמידה וכם את נתוני כרטיס האשראי של

נשמרים רק כל עוד יש צורך  כםנתוני עסקת הרכישה של .נתונים של תעשיית כרטיסי התשלום ה
 על ידנו. נמחקים כםזה, פרטי עסקת הרכישה של. לאחר השלמת כםלהשלמת עסקת הרכישה של

 ,DSS-PCIת תקני האבטחה של מועצ ידי כל שערי התשלום הישיר עומדים בתקנים שנקבעו על 
 ועוד.המהווה מאמץ משותף של מותגים כמו ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס 
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עוזרות להבטיח את הטיפול המאובטח במידע של כרטיסי אשראי על ידי החנות  DSS-PCI דרישות
 שלנו ונותני השירות שלה.

 שירותי צד שלישי - 5סעיף 

במידה  כםאותנו רק יאספו, ישתמשו ויחשפו את המידע של באופן כללי, ספקי צד ג 'המשמשים
 הדרושה כדי לאפשר להם לבצע את השירותים שהם מספקים לנו.

עם זאת, לספקי שירותים של צד שלישי מסוימים, כמו שערי תשלום ומעבדי עסקאות תשלום 
ות שלך אחרים, יש מדיניות פרטיות משלהם ביחס למידע שאנו נדרשים לספק להם עבור העסקא

 הקשורות לרכישה.

לספקים אלה אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם כדי שתוכל להבין את אופן הטיפול 
 במידע האישי שלך על ידי ספקים אלה.

בפרט, זכור כי ספקים מסוימים עשויים להיות ממוקמים במתחם או שיש להם מתקנים הנמצאים 
להמשיך בעסקה הכוללת שירותים של  ולכן אם תבחר .שלכם או שלנו זהבתחום שיפוט שונה מ

ספק שירות של צד שלישי, אז המידע שלך עשוי להיות כפוף לחוקי השיפוט (ים) שבהם נמצא ספק 
 השירות או מתקניו.

מעובדת על ידי שער תשלומים הממוקם בארצות  כםנמצא בקנדה והעסקה של םלדוגמא, אם את
ש להשלמת העסקה עשוי להיות כפוף לגילוי על פי חקיקת המשמ כםהברית, אז המידע האישי של

 ארצות הברית, כולל חוק הפטריוט.

 כםלאתר או יישום של צד שלישי, אינ יםאת אתר החנות שלנו או מנותב יםעוזב םברגע שאת
 מדיניות פרטיות זו או על פי תנאי השירות של אתרנו. ידי  עוד עלים נשלט

 קישורים

מהאתר שלנו. איננו אחראים  כםתבחנות שלנו, הם עשויים להפנות א םעל קישורי צותלח כאשר
 ך לקרוא את הצהרות הפרטיות שלהם.לשיטות הפרטיות של אתרים אחרים ומעודדים אות

 אבטחה - 6סעיף 

כדי להגן על המידע האישי שלך, אנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקפידים על שיטות עבודה 
 .נעשה בו שימוש לרעהאו וודא שהוא לא אבד מומלצות בתעשייה כדי ל

 לא ניתן לגשת אליו, לחשוף אותו, לשנותו או להשמידו.

לנו את פרטי כרטיס האשראי שלך, המידע מוצפן באמצעות טכנולוגיית שכבת  יםמספק םאם את
. למרות שאף שיטת העברה דרך האינטרנט או AES-256) ומאוחסן בהצפנת SSLשקע מאובטחת (

 PCI-DSSהאלקטרוני אינה מאובטחת במאת האחוזים, אנו ממלאים אחר כל דרישות האחסון 
 ומיישמים תקנים נוספים בתעשייה המקובלים.

 עוגיות - 7סעיף 

הנה רשימה של עוגיות בהן אנו משתמשים. רשמנו אותם כאן כדי שתוכל לבחור אם ברצונך לבטל 
 את הסכמתך לעוגיות או לא.

 ).'(מפנה, דף נחיתה וכו כםלאחסן מידע על ההפעלה שלוויקס -למאפשר  אסימון ייחודי, 
את הגשש  תדקות מהביקור האחרון, משמש 30למשך  כתאין נתונים מוחזקים, מתמש עוגייה בה

אין נתונים  . עוגייה בהשלנו כדי לתעד את מספר הביקורים הסטטיסטי הפנימי של ספק האתר
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מחרת, סופרת את מספר הביקורים בחנות של לקוח מוחזקים, תפוגת חצות (יחסית למבקר) של ל
אסימון  , מאחסן מידע על תוכן העגלה שלך.ייחודי, מתמשך במשך שבועייםעגלה אסימון  יחיד.

 ייחודי, ללא הגבלת זמן אם לחנות יש סיסמה, זה משמש כדי לקבוע אם למבקר הנוכחי יש גישה.

 גיל ההסכמה - 8סעיף 

 . 18בני לפחות  םשאת יםצהירמ םעל ידי שימוש באתר זה את

 שינויים במדיניות פרטיות זו - 9 סעיף

בה לעתים קרובות.  נופרטיות זו בכל עת, אנא עיי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות
שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים 

י הוא עודכן, כך שתהיה מודע לאיזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו כאן כ כםבמדיניות זו, נודיע ל
 .אותואו חושפים  \ם ו משתמשים בו, ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשי

בעלים עשוי להיות מועבר ל כםאו תמוזג עם חברה אחרת, המידע של שתירכאם החנות שלנו 
 מוצרים. כםהחדשים כדי שנמשיך למכור ל

 ירת קשרשאלות ומידע ליצ

, לרשום תלונה או כםחוק כל מידע אישי שיש לנו אודותי: לגשת, לתקן, לתקן או למכםאם ברצונ
 . podcasts.com-office@fresh: בכתובת  אלינופשוט רוצה לקבל מידע נוסף, פנה 
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 תנאי השירות

 . רשת פרש פודקאסטיםדי אתר זה מופעל על י
מציעה אתר זה, כולל כל המידע,  נ"ללהמתייחסים  ברחבי האתר, המונחים "אנו", "אנו" ו"שלנו "

הכלים והשירותים הזמינים באתר זה עבורכם, המשתמש, בתנאי לקבלת כל התנאים, התנאים, 
 המדיניות וההודעות המפורטים כאן.

להיות  מיםשלנו ומסכי "ב"שירות משתמשים םמאיתנו, אתאו רכישה  \על ידי ביקור באתר שלנו ו 
לתנאים וההגבלות הבאים (" תנאי שירות "," תנאים "), כולל אותם תנאים והגבלות ים מחויב

קישור. תנאי שירות אלה חלים על כל -או זמין באמצעות היפר \ומדיניות נוספים. מוזכר כאן ו 
או  \, סוחרים ו דפדפנים, ספקים, לקוחות משתמשי האתר, לרבות ללא הגבלה משתמשים שהם

 תורמים של תוכן.

בו. על ידי  יםלאתר שלנו או משתמש יםניגש םבעיון את תנאי השירות הללו לפני שאת ואנא קרא
 כםלהיות מחויב לתנאי שירות אלה. אם אינ מיםמסכי םגישה או שימוש בכל חלקי האתר, את

להיכנס לאתר או להשתמש  םרשאי כם, אינלכל התנאים וההגבלות של הסכם זה מיםמסכי
מוגבלת במפורש לתנאי שירות  תנאי שירות אלה נחשבים כהצעה, הקבלה אםבשירותים כלשהם. 

 אלה.

לעיין  וכל תכונות או כלים חדשים שנוספו לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם לתנאי השירות. תוכל
ה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בעמוד ז

או שינויים באתר  \לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק בתנאי שירות אלה על ידי פרסום עדכונים ו 
 כםלבדוק בדף זה מדי פעם אם קיימים שינויים. המשך השימוש של כםהאינטרנט שלנו. באחריות

 אלה.נויים או הגישה לאתר בעקבות פרסום כל שינוי מהווה הסכמה לשי

. הם מספקים לנו את פלטפורמת המסחר המקוון המאפשרת .WIX INC -החנות שלנו מתארחת ב
 לנו למכור לך את המוצרים והשירותים שלנו.

 תנאי חנות מקוונים - 1סעיף 

לנו את  םוהענקת, 18לפחות בגיל  םשאת יםמצהיר םלתנאי שירות אלה, את כםבהסכמת
 טינים שלך להשתמש באתר זה.אפשר לכל אחד מהתלויים הקל כםהסכמת

ם רשאי כםלהשתמש במוצרינו למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית כלשהי, וכן אינ םרשאי כםאינ
 (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים). חוקבשימוש בשירות להפר 

 או כל קוד בעל אופי הרסני. "תולעים"או  "וירוסים"אסור לך להעביר 

 ההתקשרות ביננו.ד מהתנאים תביא לסיום מיידי של הפרה או הפרה של כל אח

 תנאים כלליים - 2סעיף 

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות לכל אדם מכל סיבה שהיא ובכל עת.

כרטיס אשראי), עשוי להיות מועבר ללא הצפנה וכולל  (לא כולל פרטי כםשהתוכן שלנים מבי םאת
(א) שידורים ברשתות שונות; (ב) שינויים להתאמה ולהתאמה לדרישות הטכניות של רשתות או 

 התקנים מחוברים. פרטי כרטיס אשראי מוצפנים תמיד במהלך העברה ברשתות.

חלק מהשירות,  שלא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל כל מיםמסכי םאת
להשתמש בשירות, או לגשת לשירות או לכל איש קשר באתר שדרכו ניתן השירות, ללא אישור 

 מפורש בכתב מאתנו.
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הכותרות המשמשות בהסכם זה כלולות מטעמי נוחות בלבד ולא יגבילו או ישפיעו בדרך אחרת על 
 תנאים אלה.

 דיוק, שלמות וזמינות המידע - 3סעיף 

המידע המוצג באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק איננו אחראים אם 
למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס היחיד לקבלת החלטות ללא התייעצות 
עם מקורות מידע עיקריים, מדויקים יותר, שלמים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על החומר 

 בלבד. כםיותבאתר זה הינה על אחר

 כםאתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני ומסופק לעיונ
בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תכני אתר זה בכל עת, אך אין לנו כל חובה לעדכן 

 ר שלנו.לפקח על שינויים באת כםשבאחריות מיםמסכי םמידע כלשהו באתרנו. את

 שינויים בשירות ובמחירים - 4ף סעי

 מחירי המוצרים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) 
 ללא הודעה בכל עת.

ר, השעיה או הפסקת או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל שינוי, שינוי במחי כםאנו לא נהיה אחראים כלפי
 השירות.

 מוצרים או שירותים (אם רלוונטי) - 5סעיף 

מוצרים או שירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן בלעדי דרך האתר. למוצרים או שירותים 
אלה עשויים להיות כמויות מוגבלות והם כפופים להחזרה או להחלפה רק על פי מדיניות ההחזרה 

 שלנו.

להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של מוצרינו המופיעים  עשינו כל מאמץ
 בחנות. איננו יכולים להבטיח כי תצוגת צג המחשב שלך בצבע כלשהו תהיה מדויקת.

מחויבים, להגביל את מכירות המוצרים או השירותים שלנו לא אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך 
ם שיפוט. אנו עשויים לממש זכות זו על בסיס כל מקרה לגופו. אנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחו

שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויות המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כל תיאורי 
המוצרים או תמחור המוצרים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. 

פסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה לכל מוצר או שירות המוצעת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לה
 באתר זה בטלה כאשר היא אסורה.

אנו לא מתחייבים כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר שנרכש או הושג על ידך 
 תיך, או שכל שגיאה בשירות תוקנה.יענו על ציפיו

 ידע על חשבונותדיוק חשבוניות ומ - 6סעיף 

אצלנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו  וו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצעאנ
הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות 

או הזמנות \לכלול הזמנות שבוצעו על ידי אותו חשבון לקוח או אותו, אותו כרטיס אשראי ו 
או משלוח. במקרה שנעשה שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים \ותה כתובת חיוב ו המשתמשות בא

מספר הטלפון שנמסר  \או לחיוב  \לך על ידי פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני ו לנסות להודיע 
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בזמן ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שעל פי שיקול 
 ידי עוסקים, משווקים או מפיצים. נראות כמונחות על דעתנו הבלעדי,

לספק מידע רכישה וחשבון שוטף, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות  nhoמסכי oאת
ומספרי  כםומידע אחר, כולל כתובת הדוא"ל של כםלעדכן מייד את חשבונמים מסכי םשלנו. את

כם וליצור אית כםלהשלים את העסקאות של, כדי שנוכל כםכרטיסי האשראי ותאריכי התפוגה של
 קשר לפי הצורך.

 לפרטים נוספים, עיין במדיניות ההחזר שלנו.

 נוספיםכלים  - 7סעיף 

ליהם ואין לנו שום שליטה או גישה לכלים של צד שלישי שאיננו מפקחים ע כםל הציעאנו עשויים ל
פי שהם" ו"כפי שיש "ללא כל כי אנו מספקים גישה לכלים כאלה "כ מיםומסכי יםמאשר םאת קלט.

, מצג או תנאי מכל סוג שהוא וללא כל תמיכה. לא תהיה לנו כל אחריות הנובעת או קשורה "אחריות
 לשימוש שלך בכלים צד שלישי אופציונליים.

ושיקול  כםבכלים אופציונליים המוצעים דרך האתר הוא לחלוטין על אחריות כםכל שימוש על יד
את התנאים שבהם הכלים ניתנים על ידי  תםואשר יםמכיר םודא שאתלו כםבלבד, ועלי כםדעת

 ספקי צד שלישי הרלוונטיים.

או תכונות חדשות דרך האתר (כולל שחרור כלים ומשאבים \אנו עשויים, בעתיד, להציע שירותים ו 
 כפופים גם לתנאי שירות אלה. או שירותים חדשים כאמור יהיו\חדשים). תכונות ו 

 שורי צד שלישיקי - 8סעיף 

תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים באמצעות השירות שלנו עשויים לכלול חומרים מצדדים 
 שלישיים.

קישורי צד שלישי באתר זה עשויים להפנות אתכם לאתרי צד שלישי שאינם קשורים אלינו. איננו 
לנו כל אחריות או אחריות אחראים לבדיקה או הערכת התוכן או הדיוק ואנו לא מתחייבים ולא תהיה 

כלשהי לחומרים או לאתרי צד שלישי כלשהם, או לחומרים, מוצרים ושירותים אחרים של צד 
 שלישי.

איננו אחראים לכל נזק או נזק שקשור לרכישה או שימוש בסחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל 
המדיניות והנהלים של צד  היטב אתבדקו עסקאות אחרות שנעשו בקשר לאתרי צד ג 'כלשהו. אנא 

עסקה כלשהי. תלונות, טענות, חששות או  יםמבצע םאותם לפני שאת ניםמבי םשאת ושלישי וודא
 שאלות בנוגע למוצרי צד ג 'יש להפנות לצד ג'.

 הערות משתמש, משוב ושליחות אחרות - 9סעיף 

ללא בקשה מאתנו ספציפי  (למשל רשומות לתחרות) או  תוכן יםשולח םאם, על פי בקשתנו, את
רעיונות יצירתיים, הצעות,  תוכניות או חומרים אחרים, בין אם באינטרנט, בדוא"ל, ים שולח םאת

כי אנו רשאים, בכל עת, ללא הגבלה,  מיםמסכי ם, או אחרת (ביחד, 'הערות'), אתרגילבדואר 
ות שתעביר לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ובאופן אחר להשתמש בכל מדיה שהיא בתגוב

) לשלם פיצוי בגין כל 2) לשמור על הערות כלשהן בסודיות; (1אלינו. איננו מחויבים ולא נהיה (
 להגיב לכל הערה. ) 3הערה; או (



9 
 

אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לפקח, לערוך או להסיר תכנים שאנו קובעים על פי שיקול דעתנו 
הוצאת דיבה, מכפישים, פורנוגרפיים, כוללים , אינם חוקיים, פוגעניים, מאיימיםאשר הבלעדי, 

 מגונים או נוגעים בדרך אחרת או מפרים את הקניין הרוחני של צד כלשהו או תנאי שירות אלה. .

לרבות זכויות יוצרים, כלשהו,  לא יפרו שום זכות של צד ג ' כםשהתגובות של מיםמסכים את
כי  מיםמסכי םאו קניינית אחרת. בנוסף את סימנים מסחריים, פרטיות, אישיות או זכות אישית

לא יכילו חומר עלילתי או בלתי חוקי, פוגעני או מגונה בדרך אחרת, או יכילו כל נגיף  כםהערותי
מחשב או תוכנות זדוניות אחרות העלולות להשפיע בדרך כלשהי על פעולת השירות או כל אתר 

 םוני כוזבת, להעמיד פנים שאתלהשתמש בכתובת דואר אלקטר םרשאי כםקשור כלשהו. אינ
ם האחראי ם, או להטעות אותנו או צד ג 'בכל הנוגע למקור הערות כלשהן. אתאתםמישהו שאינו 

ולדיוק שלהן. אנו לא לוקחים שום אחריות ואנחנו לא נושאים  ולכל הערה שתגיב םייהבלעד
 כלשהו. או על ידי צד ג 'כם באחריות לתגובות שפרסמת על יד

 מידע אישי - 10סעיף 

 דרך החנות כפופה למדיניות הפרטיות שלנו.  כםמסירת המידע האישי של

 טעויות, אי דיוקים והשמטות - 11סעיף 

לעיתים יתכן שיהיה מידע באתרנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים העשויים 
רים, זמני מעבר וזמינות. אנו להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, הצעות, דמי משלוח למוצ

שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל 
הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או באתר קשור כלשהו אינו מדויק בכל עת וללא הודעה מוקדמת 

 ) .כםאת הזמנת ם(כולל לאחר שהגשת

או להבהיר מידע בשירות או באתר כלשהו קשור, לרבות ללא הגבלה, איננו מתחייבים לעדכן, לתקן 
מוגדרים בשירות ה ןריענומידע על מחירים, למעט כנדרש בחוק. אין לנקוט בשום עדכון או תאריך 

 דכן.כדי לציין כי כל המידע בשירות או באתר קשור כלשהו שונה או עואו באתר קשור כלשהו, 

 שימושים אסורים - 12סעיף 

נוסף לאיסורים אחרים כמפורט בתנאי השירות, חל איסור על שימוש באתר או בתכניו: (א) לכל ב
מטרה בלתי חוקית; (ב) לשדל אחרים לבצע או להשתתף במעשים בלתי חוקיים כלשהם; (ג) להפר 

תקנות, כללים, חוקים או פקודות בינלאומיות, (ד) להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את 
ת הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להשמיץ, להשמיץ, לזלזל, זכויו

להפחיד או להפלות על פי מין, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) 
י שישמש או למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדונ

עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או ההפעלה של השירות או של כל אתר קשור, 
אתרים אחרים או האינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים; (ט) דואר זבל, 

האבטחה ; (י) לכל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או להפריע או לעקוף את תכונות וכדומהפישינג, 
של השירות או כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות 
 להפסיק את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור בגין הפרת כל השימושים האסורים.

 הצהרת אחריות; הגבלת אחריות - 13סעיף 

מאובטח או נטול זמן  תבשירות שלנו יהיה ללא הפרע כםש שלאנו לא מתחייבים,  כי השימו
אנו לא מתחייבים שהתוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או  שגיאות.
 אמינות.
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כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לפרקי זמן בלתי מוגבלים או לבטל את  מיםמסכי םאת
 כם.השירות בכל עת, ללא הודעה אלי

 כםו חוסר היכולת להשתמש בשירות הוא על אחריותא כםבמפורש שהשימוש של מיםמסכים את
ניתנים (למעט , באמצעות השירות כםהבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אלי

לשימושך, ללא כל התחייבות, אחריות או  "ל ידינו) "כפי שהוא" ו"כפי שניתןכפי שצוין במפורש ע
אחריות המשתמעת או תנאי סחירות, איכות תנאים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, כולל כל ה

 סחירה, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, כותרת ואי הפרה.

, הדירקטורים שלנו, נושאי המשרה, העובדים, הסניפים, "פרש פודקאסטים"בשום מקרה 
הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, נותני השירותים או נותני הרישיון לא יהיו אחראים לכל 

, תביעה או כל ישיר, עקיף, אגבי, ענישה, מיוחד או נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא, פגיעה, אובדן
כולל, ללא הגבלה, אבידות רווחים, אובדן הכנסות, אובדן חסכון, אובדן נתונים, עלויות החלפה או 

כל נזק דומה, בין אם הם מבוססים על חוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפדנית או אחרת, 
ם מכך שימוש בשירות כלשהו או במוצרים כלשהם שנרכשו באמצעות השירות, או בכל הנובעי

לרבות, אך לא רק, כל בשירות או במוצר כלשהו, כם טענה אחרת הקשורה בכל דרך שהיא לשימוש
או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מהשימוש שגיאה או מחדל בתוכן כלשהו, 

שהם (או מוצר) שפורסמו, הועברו או הועמדו לרשותם דרך השירות, גם אם בשירות או בתכנים כל
ייוודע להם באפשרותם. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או 

הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, במדינות או בתחומי שיפוט כאלה, אחריותנו תוגבל 
 י החוק.במידה המרבית המותרת על פ

 שיפוי - 14סעיף 

חברות הבת, השלוחות, השותפים,  "פרש פודקאסטים"לשפות, להגן ולהחזיק את  מיםמסכי םאת
נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, הקבלנים, נותני הרישיון, נותני השירות, קבלני המשנה, 

ל סבירים. שכר טרחת עורכי דין, הספקים, המתמחים והעובדים, ללא כל טענה או דרישה, כול
ה או תוצאה של הפרת תנאי שירות אלה או את המסמכים כלשהו עקב הפר שנעשה על ידי צד ג '

 כל דין או זכויות צד ג'. כםשהם משלבים בהפניה, או הפרת

 יכולת שונות - 15סעיף 

במקרה שכל קביעה מתנאי שירות אלה נקבעת כבלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, 
הוראה כזו בכל זאת תהיה ניתנת לאכיפה במידה המלאה המותרת על פי החוק הרלוונטי, והחלק 

ירות, קביעה כזו לא תשפיע על תקפותם הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כמנותק מתנאי תקנון אלה ש
 יפתן של כל הוראות אחרות שנותרו.ואכ

 סיום - 16סעיף 

ההתחייבויות וההתחייבויות של הצדדים שנוצרו לפני מועד הסיום ישרדו את סיום הסכם זה לכל 
 המטרות.

ירות לסיים תנאי ש םרשאי םאו אנו מסיימים אותם. את םתנאי שירות אלה תקפים אלא אם כן את
 םעוד להשתמש בשירותים שלנו, או כאשר אתנים מעוניי כםבכל עת על ידי הודעה שאינ ואל

 להשתמש באתר שלנו. יםמפסיק

, לעמוד בתנאי כלשהו ם, או שאנחנו חושדים שנכשלתיםנכשל םאם לפי שיקול דעתנו הבלעדי את
או בתנאי שירות אלה, אנו עשויים לסיים הסכם זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ותישאר באחריות 
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גישה לשירותים כם או בהתאם עשויים למנוע מ \; ו לכל הסכומים המגיעים עד וכולל תאריך סיום
 חלק מהם). \לכל  שלנו (או

 הסכם שלם - 17סעיף 

כישלוננו במימוש או אכיפת זכות או הוראה כלשהם בתנאי שירות אלה לא יהווה ויתור על זכות או 
 הוראה כאמור.

תנאי שירות אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה המפורסמים על ידינו באתר זה או ביחס לשירות 
ושולטים בשימושך בשירות, במקום כל הסכמה,  לביננו כםמהווים את כל ההסכם וההבנה בינ

לבינינו (כולל, אך לא רק, כל  כםתקשורת והצעה קודמת או זמנית. , בין אם בעל פה ובין בכתב, בינ
 הגרסאות הקודמות של תנאי השירות).

 ות אלה לא תתפרש כנגד הצד המנסח.כל אי בהירות בפרשנות של תנאי שיר

 יותחוק - 18סעיף 

ת אלה וכל הסכמים נפרדים לפיהם אנו מספקים לך את השירותים יהיו כפופים לפירושם תנאי שירו
 מדינת ישראל.בהתאם לחוקי 

 שינויים בתנאי השירות - 19סעיף 

 לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בעמוד זה. ותוכל

צמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק אנו שומרים לע
בתנאי שירות אלה על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתרנו. באחריותך לבדוק באתר שלנו מעת 

או הגישה לאתר שלנו או לשירות בעקבות פרסום כם לעת אם קיימים שינויים. המשך השימוש של
 ה מהווים הסכמה לשינויים אלה.כל שינוי בתנאי שירות אל

 מידע ליצירת קשר - 20סעיף 

 .podcasts.com-office@freshשאלות אודות תנאי השירות יש לשלוח אלינו לכתובת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


