
 Real Aria GmbHתקנון ותנאי שימוש לאתר 

"(, הפורטל" או "Real Aria GmbH)להלן: "Real Aria GmbH ברוכים הבאים לפורטל 

הוא פלטפורמה מקוונת המציעה שירותי שיווק בתחום  RealAria"(. האתר)להלן: "  www.realaria.deבכתובת:

"( נכסים"( לערוך חיפוש אחר נכסים )להלן: "המשתמשהנדל"ן באירופה. האתר מאפשר למשתמש )להלן: "

איכותיים המוצעים למכירה באירופה ומעניק שירותים נלווים הכוללים, בין היתר, איתור ספקי שירות שונים בהתאם 

 ל כל משתמש.לצרכים הייחודיים ש

 מבוא •

הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות  .1

 עם האתר.

ו/או הצעה למתן שירות ו/או קבלה של שירות באתר או  VIPיודגש כי גלישה באתר ו/או רישום כמנוי  .2

אות התקנון ותנאי השימוש וכי לא באמצעותו מבטאים את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הור

 תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר.

 ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר. .3

לאתר ו/או  VIPמובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ו/או רישום כמנוי  .4

בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר  -רישום לניוזלטר של האתר, בכל מכשיר קצה 

)כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב(, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל 

 אמצעי תקשורת אחר.

תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים באתר לרבות:  .5

 "(.התכנים באתראורקולי או כל שילוב ביניהם )להלן: "

התקנון ותנאי השימוש יחולו גם על תכנים הניתנים להפצה ברשתות חברתיות ו/או אתרי אינטרנט  .6

ימוש כדי לסתור לשיתוף מידע אחרים )פייסבוק, יוטיוב ועוד(. סעיף זה יחול ככל שאין בתקנון ובתנאי הש

 את האמור באתרים אלו.

השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד, אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים כלשהם שלא  .7

 נקבעו בתקנון השימוש ו/או אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

סים לשני התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייח .8

 המינים.

 התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר. .9

כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש  .10

 ו/או להירשם לאתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 ות מחייבות.המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטי •

 המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני )אימייל( תקפה. •

משתמש המעוניין לעשות שימוש בשירותים בתשלום באתר נדרש להצהיר כי הוא הבעלים של כרטיס  .11

 אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או הבעלים של אמצעי תשלום חוקי אחר.

מקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא ב .12

 להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, הנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה  .13

 אחר מטעמם.



באתר, עשויים התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש  .14

 להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים. .15

 התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף מייד עם פרסומם באתר. .16

עת וללא הודעה מראש. המשתמש הנהלת האתר שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל  .17

מצהיר כי הוא מכיר ומסכים לכך ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיום 

פעולת האתר. ההוראות לעניין קניין רוחני, הגבלת אחריות וחבות, שיפוי והוראות כלליות יישארו בתוקף 

 לאחר הסיום או הפקיעה של תנאי שימוש אלה.

 ר והשירותים המוצעים בומהות האת •

18. RealAria .הוא פורטל בתחום הנדל"ן המאפשר למשתמש לערוך חיפוש עבור נכסי נדל"ן באירופה 

 יידרש בתשלום כפי שיקבע, מעת לעת, על ידי האתר. VIPמשתמש אשר יהיה מעוניין להצטרף כמנוי  .19

הנכסים יוכל ליהנות משירותים נלווים כמו גם לצפות בנכסים ייחודיים או מציאות )להלן: " VIPמנוי  .20

"(. נכסים ייחודיים אלו נכסים אשר הנהלת האתר תמצא על בסיס קריטריונים שיקבעו על ידה הייחודיים

או כי ערכם גבוה מערך הנכסים האחרים המוצעים באתר מבחינת ערכם בשוק, המצב שבו הם נמצאים 

 על בסיס קריטריונים נוספים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

מעבר לשיווק אתרי נדל"ן באירופה, יאפשר האתר גם לקשר בין המשתמש לספקי שירות אחרים כגון:  .21

מתרגמי מסמכים, חברות תחזוקה וניקיון לנכסים, חברות וקבלנים המספקים שירותי שיפוץ לנכסים, 

"(. שירותים אלו השירותים הנלווים"ן ואחרות המסייעות באיתור שוכרים לנכסים ועוד )להלן: "חברות נדל

 יתעדכנו, מעת לעת, באתר.

יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לשירותים הנלווים ו/או להתקשרות עם מי מספקי השירותים  .22

מש ליצור באופן עצמאי עם מי הנלווים ואינה מתחייבת כי אלו יהיו זמינים עבור המשתמשים. על המשת

 מספקי השירותים הנלווים על מנת לברר האם ניתן לקבל שירותים לנכס הספציפי.

 השימוש באתר •

 אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות. .23

המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט  .24

 ר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.זכות לשימוש באת

למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  .25

Crawlers, Robots  וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין

לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת 

 אישור.

 בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך. .26

ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי המשתמש, על המשתמש להודיע על  .27

 "ל.כך לאתר באופן מיידי באמצעות כתובת הדוא

 פי שיקול דעתו הבלעדי.-האתר רשאי למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר על .28

האתר ישתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה  .29

נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך 

השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות גם במקרה של 

 האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.



המשתמש מתחייב לדווח על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בו הוא נתקל במהלך  .30

 ת בתכנים המפורסמים כאמור בבלוג באתר.השימוש באתר, לרבו

לתרגם,  במסגרת השימוש באתר מתחייב המשתמש להימנע מלהעתיק,לשנות, להתאים, להפוך לזמין, .31

 להדיר או לפרק את האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, כולם או מקצתם. להנדס לאחור,

האתר השירותים ו/או  המשתמש באתר ימנע מלבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להתערב בפעילות .32

הפלטפורמה או לשבש אותם,או את השרתים או הרשתות המארחים את האתר, השירותים ו/או 

הפלטפורמה, או לא לציית לכל החוקים והתקנות או הדרישות, ההליכים, מדיניות או תקנות של השרתים 

 או הרשתות כאמור.

או להפר אותן, או לקצור או לאסוף  המשתמש ימנע מלהתערב בזכויות הפרטיות של משתמשים אחרים .33

נתונים ומידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש 

ברובוט, עכביש, סורק, חיפוש אתר או יישום אחזור, או כל התקן או תהליך אוטומטי אחר לגישה לאתר 

 .ו/או הפלטפורמה ו/או לאחזר אינדקס ו/או לכרות מידע

המשתמש ימנע מלהתחזות לכל אדם או ישות או לספק מידע אישי שקרי או מטעה. להשתמש באתר,  .34

השירותים ו/או הפלטפורמה על מנת לעקוב אחרי, להטריד, לאיים או לפגוע באופן אחר בכל משתמש 

 אחר.

הקפאה ( ו/או VIP-הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להביא לביטול הרישום לאתר )לרבות מנוי ה .35

 ו/או חסימה מוחלטת של השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 בנסיבות מסוימות עלולות הפרות תנאי השימוש והתקנון לגבש גם עוולה אזרחית או עבירה פלילית. .36

להסיר או לערוך, ללא מתן כל הודעה מוקדמת בקשר לכך, כל  האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, .37

בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא מתן כל הודעה, לרבות, ללא הגבלה, כל תוכן תוכן הזמין באתר 

שנוצר על ידי המשתמשים באתר. המשתמש אחראי ליצירת גיבוי ולא תהיה למשתמש כל טענה נגד 

 הנהלת האתר בעניין פעולות אלו שביצע האתר.

 VIPרישום כמשתמש  •

האפשרות לצפות בנכסים ייחודיים נדרש להירשם על מנת ליהנות ממכלול השירותים באתר כמו גם מ .38

 .VIPכמשתמש 

 יוכל לצפות בנכסים ייחודיים שאינם חשופים ליתר המשתמשים באתר. VIP-משתמש ה .39

ו/או העברה בנקאית  PayPalיתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או  VIPהתשלום בעבור הרישום כמשתמש  .40

 "(.אמצעי החיובשיקבע על ידי האתר בהמשך )להלן: " ו/או אמצעי חיוב אחר )לרבות כרטיס אשראי( כפי

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים  .41

 "רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".-הנוגעים ל

ם תימסר הודעה על אישור הרישו VIPלאחר קבלת אישור אמצעי התשלום בעבור רישום כמשתמש  .42

באתר. ככל שהרכישה לא תאושר על ידי אמצעי התשלום, תימסר על כך הודעה למשתמש אשר יידרש 

 למסור אמצעי תשלום חלופי.

המשתמש אחראי לשמור על סודיות החשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה וכן לכל פעולה המתבצעת  .43

 .VIPבחשבון המשתמש 

או לחשוף את שם המשתמש או הסיסמה לאדם אחר /אינו רשאי ליצור יותר מחשבון אחד ו VIPהמשתמש  .44

 ו/או לאפשר באופן אחר לאדם אחר להיכנס לחשבון.



המעוניין לסגור את החשבון באתר ולהפסיק את השימוש באתר, בשירותים ו/או בפורטל  VIPמשתמש  .45

רשאי לסגור את החשבון על ידי בקשה בכתב לדוא"ל של האתר. במועד הסגירה לא תהיה למשתמש 

 גישה לשירותים השונים. האתר לא מתחייב כאמור לשמור על המידע האישי של המשתמש.

 ביטול רישום  •

ויתר הוראות הדין  1981-ם לאתר וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"אאופן הרישו .46

 הרלוונטיות.

 באתר נעשה לתקופה קצובה של חודש שאינה מתחדשת באופן אוטומטי. VIPרישום כמשתמש  .47

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול הרישום לאתר לפני סיום התקופה הרלוונטית, לא יהיה  .48

 בסכום כלשהו. VIPזכאי להחזר כספי כלשהו והאתר לא יהיה חייב לשפות את המשתמש  VIPהמשתמש 

 תהליך רכישה של נכס באמצעות האתר •

 משתמש אשר הביע את רצונו לרכוש נכס מסוים באמצעות האתר יידרש לתשלום מקדמה. .49

הדין במדינה עם תשלום המקדמה יפעל האתר באמצעות נציגיו לסייע בקידום העסקה בהתאם לדרישות  .50

 בה מצוי הנכס.

במסגרת זו יוכל האתר לקשר בין המשתמש לספקי שירותים ייחודיים. למען הסר ספק יובהר, כי שירותי  .51

אלו כרוכים בתשלום נוסף אשר ייקבע בין המשתמש לספק השירותים הייחודיים. לאתר אין ולא תהיה כל 

 ת כפי שייקבעו בין הצדדים.אחריות הן לטיב השירותים והן לכל תנאי מתנאי ההתקשרו

 ככל שמסיבות שאינן תלויות במשתמש, לא תתגבש העסקה ישיב האתר את המקדמה למשתמש. .52

אירו כשכר טרחה עבור  1000ככל שהמשתמש יהיה מעוניין בביטול העסקה ביוזמתו יגבה האתר סך של  .53

 שירותי השיווק והייעוץ.

 זכויות בקניין רוחני •

אשר האתר הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר  האתר כולל תכנים מקוריים, .54

 האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

 השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני ו/או של צדדים שלישיים. .55

פומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע ב .56

לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה 

בכתב ומראש מצד מפעילת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר 

 ובכתב. ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש

 איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו •

, כך שכל תקשורת שבין הדפדפן )אצל המשתמש( SSLהתשלום באתר מאובטח באמצעות פרוטוקול  .57

לאתר )כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים( מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר 

סינות מוחלטת של המידע באתר מפני בין הדפדפן לאתר. עם זאת יובהר כי האתר אינו יכול להבטיח ח

חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד 

שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של האתר בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח 

 האתר. עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד

 להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר. .58



בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת  .59

לרוב, כפועל יוצא של רצונה של הנהלת האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה ויעילה. כך, 

 להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.יתאפשר להנהלת האתר 

בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שיתבקש ושתמצא לנכון במידע  .60

בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע 

 פן אישי.המועבר כדי לזהותך באו

 כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל. .61

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי האתר רשאי להמחות את התחייבויותיו )אם וככל שיש או יהיו  .62

 פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל דרך-כאלה( ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על

בה ימצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות 

 באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.

מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, יהיה האתר רשאי למחוק משרתיו את כל המידע הדיגיטלי  .63

שתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם המצוי ברשותו בקשר עם המשתמש ולא תהיה למ

 החומרים הדיגיטליים האלו.

 משלוח הודעות פרסומיות  •

ידך במסד הנתונים של -בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על .64

 האתר. כמו כן בעת רישומך לאתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין

 באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר  .65

ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה -האלקטרוני שיימסרו על

פי הוראות -תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עלאת הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם 

. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך 1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

(, פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן SMSלא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד )

 כיוצא באלו.

ינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של ככל שא .66

( ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך 7האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה )

 בכתובת הדוא"ל.

 הגבלת אחריות וחבות •

רטים מסוימים. האתר אינו מתחייב האתר לא יישא באחריות לטעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטה של פ .67

לספק אחריות ביחס לתוכן ולמידע באתר ו/או הזמין באמצעות האתר, השירותים ו/או הפלטפורמה, ואינו 

אחראי ביחס לתוכן ולמידע כאמור, לרבות, ללא הגבלה, ביחס לנכסים, מצבם, תיאורם וזמינותם, מחיר 

 הנכסים ו/או שירותים בקשר לאותם נכסים.

ינו מתחייב לכך שהשימוש יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי האתר א .68

מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל 

 שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.

וכן והמידע המובאים באתר, השירותים ו/או הפלטפורמה המשתמש באתר מכיר בכך ומסכים לכך שהת .69

הם לצורך שימוש כמידע כללי בלבד וכי אין להסתמך על התוכן והמידע כאמור במסגרת רכישה ו/או 

 התקשרות לצורך רכישה של נכסים. על המשתמש באתר לאמת ולוודא את נכונות המידע באתר.

בלבד והאתר לא יישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו הסתמכות על מידע באתר הוא על אחריות המשתמש  .70

בשל הסתמכות על מידע שגוי ו/או מטעה ו/או חלקי באתר. זאת לרבות, הסתמכות על ההערכות של 



האתר לגבי איכות הנכסים המוצעים למכירה באתר, סיווגם )לרבות ההערכה כי מדובר בנכס ייחודי( ועוד. 

ורמים מומחים בתחום ואין האתר יכול להוות חלופה להתייעצות יובהר כי המשתמש אחראי להתייעץ עם ג

 מהסוג הזה.

 המשתמש באתר מסכים לנקוט אמצעי זהירות סבירים בכל התקשרות עם משתמשים אחרים באתר. .71

 הפרת התקנון ותנאי השימוש •

לו  רווח או הוצאה שייגרמו-המשתמש מתחייב לשפות את האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן .72

עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד 

 שהאתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את האתר, ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה,  .73

ויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, על

ידי המשתמש כתוצאה מכך -לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או למי מטעמו על

 שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.

תחול בכל בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי  .74

 מקרה, בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד  .75

עם דרישתו הראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום 

 האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין. לגבי הצורך בשיפוי

 ברירת הדין ושונות •

 הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. .76

סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי  .77

 המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

תנאי שימוש אלה בלתי חוקית, בטלה, או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא תיחשב  תימצא הוראה מהוראות .78

ההוראה כאמור כנפרדת משאר ההוראות של תנאי שימוש אלה ולא תשפיע על התוקף והאכיפות של 

 שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה כאמור.

 ן ן ליצור עמנו קשר בטלפואנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. נית .79
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