
 

 malyaEאמליה  – אתרותנאי שימוש בתקנון 

 כללי 

 ."(האתר)להלן: " Emalyaברוכות הבאות לאתר האינטרנט  .1

באתר  .2 לגולשות  המאפשר  וירטואלית,  וחנות  המפעילה  של  רשמי  כאתר  משמש  האתר 

ולמשתמשות )כהגדרת מונח זה להלן( גישה למוצרים של המפעילה, הן בחנות והן באתר,  

בקולקציות המשתנות וכן לבצע רכישות של אותם המוצרים באמצעות האתר, והכל  לצפות  

"(. האמור בתנאי השימוש בלשון תנאי השימושבכפוף לתנאים המפורטים להלן )להלן: "

נקבה נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור ביחיד מתייחס גם 

 לרבים.

אי השימוש מעת לעת. הפעילות באתר מהווה הסכמה מצד  יש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנ .3

המשתמשת לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו  

עשויים להשתנות מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ולמשתמשת לא תהיה  

  ר לכך.כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקש

ו/או צופה   .4 גולשת  בין המפעילה לבין כל  תנאי השימוש מהווים הסכם התקשרות מחייב 

אחרת,  בדרך  משתמשת  ו/או  כלשהי  פעולה  מבצעת  ו/או  רוכשת  ו/או  משתמשת  ו/או 

  "(.המשתמשתבאתרו/או במידע המצוי בו )להלן: "

חלקי(, בהתאם    המפעילה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת )באופן מלא או  .5

  לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.

בו  .6 לבצע  לאפשרות  ו/או  לאתר  הגישה  את  למנוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המפעילה 

פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמשת, שהתנהגותה אינה הולמת ו/או ראויה  

השימוש אלה ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו    ו/או חורגת מהאמור בתנאי

 התקין של האתר. 

 שימוש באתר 

 ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים שלהלן במצטבר:  .7

 ( וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 18המשתמשת הינה בגירה )מעל גיל  .7.1

שהונפק בישראל על ידי אחת המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף,   .7.2

 מחברות כרטיסי האשראי.

האינטרנט  .7.3 ברשת  ונגישה  פעילה  אלקטרוני  דואר  תיבת  בעלת  הינה  המשתמשת 

 ובעלת כתובת לקבלת דואר בישראל.

 הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד ולא סיטונאית.  .7.4

המפעילה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, ללא צורך  .7.5

את במ אנשים  קבוצת  וכל  לאדם  לאפשר  שלא  מראש,  הודעה  ו/או  הנמקה  תן 

השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לרבות להפסיק ו/או 

 לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה באתר. 



או  .7.6 כולם  האמורים,  השירותים  ו/או  התכנים  לכלל  מתחייבת  אינה  המפעילה 

ר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים מקצתם, באופן שוטף באת 

ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם 

וזמינותם של התכנים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך 

או באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשות, אשר לא תהא להן כל טענה ו/

תקלות  ו/או  כאמור  שינויים  ביצוע  בגין  המפעילה  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה 

 שיתרחשו אגב ביצועם. 

 :זמן אספקה ותנאי רכישה

ימי עסקים, לא    7ימי עסקים וביושבים קטנים עד    5בישובים עירוניים עד  –שליח עד הבית  

שציינה המשתמשת במקרה שחברת השליחות לא מבצעת משלוחים ליעד    כולל יום ההזמנה.

באתר, המפעילה תשלח את הפריטים באמצעות דואר רשום. אספקת הפריטים כאמור על  

ידי דואר ישראל באמצעות דואר רשום תהא בכפוף למדיניות דואר ישראל, כפי שתתעדכן 

 . מעת לעת

 11:00-17:00בין השעות ' ה-'מחלקת שירות לקוחות פועלת בימים א

 המשלוח חינם! 500בקניה מעל אולם ח " ש 25* עלות דמי משלוח 

שקלים תבוטל ההטבה של משלוח חינם, ומזיכוי העסקה   500במקרה של ביטול עסקה מעל  

 ₪. 25יקוזזו דמי משלוח בסך 

ימים מיום    5ניתן לאסוף עד    10:00-18:00  , ראשון לציון  24מרחוב שלונסקי    –איסוף עצמי  

 ההזמנה

 והחזרות:בכפוף לתקנון משלוחים 

אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור  .8

חברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור  

 י חברת האשראי."העסקה ע

ע .9 אושרה  לא  וההזמנה  לצורך   "יבמידה  מתאימה.  הודעה  הלקוח  יקבל  האשראי  חברות 

ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת    השלמת

ההזמנה. לביצוע  האשראי  חברות  כמושלמת  אישור  תחשב  פעולה  ספק,  הסר  רק   למען 

 י הלקוח."לאחר מסירת פרטי האשראי ע

האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת  .10

ד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב שהלקוח הקלי

 אחרת.

יצוין אחרת(.  .11 )אלא אם  על פריטים הנמכרים באתר  יינתנו הנחות/הטבות בכפל  כלל לא 

פריטים   בגין  כלשהי  הטבה  ו/או  הנחה  המקנים  קופונים  לממש  יהיה  ניתן  לא  זה,  בכלל 

מוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי המצויים תחת קטגוריית "הנחה". תנאי המי

שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה  

באתר, ללא הנחות ועל המחיר המלא של הפריט. עוד מובהר כי במקרה של החזרת פריט 

שיוחזר הסכום  כספי,  בהחזר  המשתמשת  את  המזכים  ובתנאים  בהנחה/הטבה,    שנרכש 



למשתמשת יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה. למען הסר ספק יובהר, כי לא 

יינתן החזר כספי עבור רכישה שבוצעה באמצעות קופונים, כי אם זיכוי כספי בלבד, בהתאם 

 .לסכום ששולם בפועל על אותו פריט

 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.  .12

המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או  מובהר, כי זמני האספקה   .13

עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג' אחרים,  

הפריטים   ואספקת  יכול  כי  לה  ידוע  כי  מאשרת  המשתמשת  במפעילה.  תלויים  ושאינם 

מאשרת כי ידוע לה כי המפעילה   תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן,

"כוח   של  במקרה  לרבות  אלו,  במקרים  הפריטים  באספקת  לאיחור  אחראית  תהא  לא 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או   עליון",

שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל  

ה אחרת, שאינה בשליטת המפעילה. בכל הנוגע לאספקת פריטים לאזורים המוגבלים  סיב

לגישה מבחינה ביטחונית, בעת ביצוע ההזמנה יצוין בפני המשתמשת כי אין אפשרות לספק 

על  אשר  סמוכים,  במיקומים  אספקה  חלופות  ויינתנו  המבוקש  למקום  הפריטים  את 

 ה. המשתמשת לאשרם לצורך השלמת ואישור ההזמנ

הפריטים   .14 כאשר  לעיל,  שמוגדר  כפי  אספקה,  לזמן  מתחייבת  אינה  המפעילה  כי  מובהר, 

או אז תמסור המפעילה הודעה על כך למשתמשת, אשר   –)כולם או מקצתם( חסרים במלאי  

תהא רשאית לבטל את ההזמנה, ללא תשלום קנס כלשהו, והכל בהתאם לפרטים שהזינה 

ית לכל עיכוב באספקת הפריטים למשתמשת המשתמשת באתר. המפעילה לא תהא אחרא

מלאים,  בלתי  ו/או  מדויקים  לא  ו/או  שגויים  פרטים  בשל  שייגרם  אספקתם,  אי  ו/או 

 שמסרה המשתמשת. 

, לא 'עד ה  'זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי א .15

 . כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(

ור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד  טעות סיפור בתיא .16

הנמכרים   המוצרים  לבין  כולן,  או  חלקן  באתר,  המוצגות  התמונות  בין  הבדלים  וייתכנו 

 בפועל.

בכל במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;  .17

קיף שנבע מהטעות והמשתמש מצהיר, כי ידוע  אחראית לכל נזק ישיר או ע  נותלא תהא הח

 לו שייתכנו טעויות באתר. 

גרפיקה, .18 ,לרבות  באתר  המופיעים  תצוגה  ו/או  מידע,  מילולית,  עיצוב,  כל  סימני   הצגה 

מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי 

 מטעמו.

לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר  אין להעתיק לשכפל, להפיץ,   .19

אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות  

 י החוק. "יוצרים עפ

 



 נוהל החלפות והחזרות 

 יום מיום קבלתו  14ניתן להחזיר/ להחליף פריט עד  .א

ח. יש לתאם מול שירות הלקוחות בטלפון "ש  25החזרת פריט באמצעות שליח בעלות של   .ב

 , ראשון לציון.24רחוב שלונסקי  –. החזרת פריט באופן עצמאי לחנות050-991096

החזרה/החלפה של פריט היא בכפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם  .ג

 ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם 

 . יודגש כי התוויות והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם .ד

עם קבלת הפריט אנו ניצור עמך קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני, כדי לקבל ממך הנחיות   .ה

לביצוע החזרה או החלפה. במקרה של החלפה יונפק לך קוד קופון לאתר במקרה של החזרה 

 החזר כספי מלא, לשביעות רצונך. –

יום ממועד    14ת בהחזר כספי, ההחזר הכספי יועבר תוך מקסימום  /מעוניינ  ה/במידה ואת .ו

 החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.

 ביטול עסקה 

 100או העסקה, או     ממחיר המוצר  5%תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על  נות  * הח

שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה ותבחר הלקוחה בזיכוי באתר, שווי הזיכוי 

 יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי. 

עד    להחזרה  ניתנים  בסייל  שנרכשו  מוצרים  הרכישה.  7*  מיום  מוצרים    ימים 

ח ומטה, יגבו דמי ביטול עסקה בהתאם לחוק "ומעלה או במאה ש  70%בסייל של     שנקנו

 ח דמי משלוח."ש 25וכמתואר בסעיף לעיל ובעלות של 

 *לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בהזמנה 

)להלן:   1981  –, תשמ”א  חוק הגנת הצרכןלקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות   .א

 . ("חוק הגנת הצרכן"

זמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או  ביטול הה .ב

ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, 14מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן  

 לפי המאוחר מביניהם; 

 ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר. .ג

 עלות דמי משלוח לא תוחזר., יכוי מלא על הפריט בלבדבביטול הזמנה יזוכה הלקוח ז .ד

י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם "ביטול ההזמנה ע .ה

 ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

צר במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מו .ו

 חלופי שווה ערך. 

 .יעשה עד ארבע עשר ימים מיום ההזמנה שנעשתה באתר "איסוף עצמי"ביטול עסקה של  .ז

לפי תקנות הגנת הצרכן, ביטול )  ח"ש  50אין אפשרות לבטל עסקה שמחיר פריט בערך של עד   .ח

 .עסקה(

 



 קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם מדובר בזכויות   .א

היוצרים,   זכויות  הפטנטים,  המסחר,  סימני  לרבות  נרשמו(,  שטרם  בזכויות  או  רשומות 

המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו  

והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים,   )לרבות רשימות המוצרים

הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הווידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיו"ב'(, קוד 

וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי    Domain  - המחשב של האתר, ה

ות האמורות שייך למפעילה באופן בלעדי  של המפעילה ו/או מי מטעמה והשימוש בכל הזכוי

  "(.המידע)להלן: "

ליצור עבודות  .ב אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, 

מסחר,  סימני  )לרבות  באתר  הכלול  המידע  מן  חלק  כל  ולתרגם  לשווק  למכור,  נגזרות, 

 המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.תמונות, טקסטים וקוד מחשב( בלא קבלת רשותה 

בבסיס   .ג באתר,  המתפרסמים  בנתונים  ו/או  במידע  אחר  או  מסחרי  שימוש  כל  לעשות  אין 

הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר  

ואין לעשות כל פעולה העלולה  ובכתב  בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש במפורש 

 זכויות הקניין של המפעילה, מכל סוג שהוא. לפגוע ב

באתר   .ד הצגתם  לצורך  באתר  המתפרסמים  כלשהם  בנתונים  ו/או  במידע  להשתמש  אין 

אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש במפורש 

האתר   מן  נתונים  לאסוף  אין  כן,  כמו  תינתן(.  )אם  הסכמה  אותה  לתנאי  ובכפוף  ובכתב 

באמצעות תוכנות איסוף מסוגים וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או 

במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים 

 המצויים בתוכו )"קישור עומק"(, אלא לעמוד הבית בלבד.

שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף   אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה .ה

 לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב. 

 אחריות 

השימוש באתר נעשה באחריותה המלאה של המשתמשת בלבד. מובהר, כי המפעילה ו/או מי   .א

אחר(  ו/או  תוצאתי  ו/או  עקיף  ו/או  )ישיר  נזק  בכל  יישאו  ולא  אחראים  יהיו  לא  מטעמה 

אה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שנגרם למשתמשת ו/או לצד ג', כתוצ

 שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

עם  .ב בקשר  המפעילה  כלפי  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  באתר  למשתמשת  תהא  לא 

האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילה 

תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשות, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים לא  

 שלישיים )אם בכלל(. 

המפעילה אינה מתחייבת, כי תכני האתר )לרבות תכני המשתמשות( יהיו מלאים, נכונים,  .ג

 חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשות.



זמי .ד על  אינה מתחייבת לשמור  ו/או שירותי המפעילה  זמינות תכני האתר  ו/או  נות האתר 

גישה   מפני  חסינים  אינם  במסגרתו  הניתנים  והשירותים  תכניו  האתר,  כי  מובהר,  האתר. 

בין בחומרה,    -מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים  -בלתי

ולא    -ין אצל הנהלת האתר  בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילה וב

יהא באלה כדי להטיל על המפעילה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשות ולא  

תהא למשתמשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר 

 לכך.

ה המפעילה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים "ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנ .ה

למיניהם, לציוד המחשב של המשתמשת או לכל רכוש אחר של המשתמשת, שיגרמו בשל 

 גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. 

 אבטחה ופרטיות 

המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיה האישיים )לרבות  .א

מידע   ידי המפעילה במאגר  על  יישמרו  אשר  וכתובת(,  טלפון  מספר  אלקטרוני,  דואר  שם, 

בקשר  המפעילה  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  באתר  ולמשתמשת  שמה,  על  רשום 

והיא מ ו/או תביעה כאמור, לרבות  למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה  וותרת על כל טענה 

 .1981-, תשמ"אחוק הגנת הפרטיותמכוח 

על   .ב חסינות  להבטיח  המפעילה  של  באפשרותה  אין  מקוונת,  בסביבה  פועל  שהאתר  מאחר 

סודיות פרטי המשתמשות ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח מפני 

ה חשיפת  מפני  ו/או  למחשביה  עלחדירות  האגור  האבטחה -מידע  אמצעי  למרות  אם  ידה. 

ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשות באתר -הננקטים על

כלפי   דרישה  ו/או  תביעה  טענה,  כל  תהיה  לא  שלמשתמשת  הרי  לרעה,  בו  להשתמש  ו/או 

 עמה בנוגע לאמור. המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מט

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות המבצעות פעולות באתר אינם נשמרים במערכות  .ג

המפעילה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה  

חסינות  להבטיח  המפעילה  באפשרות  אין  מקוונת,  בסביבה  פעולות  בביצוע  עסקינן  כי 

מערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מוחלטת מפני חדירות ל

מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר 

שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמשת כל טענה, תביעה ו/או 

ה במקרים  כן,  כמו  מטעמה.  מי  ו/או  המפעילה  כלפי  תהא דרישה  לא  עליון  מכוח  נובעים 

להיגרם  שעשוי  ישיר,  ו/או  עקיף  שהוא,  סוג  מכל  פגיעה  ו/או  נזק  לכל  אחראית  המפעילה 

למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע כלשהוא, שמסרה המשתמשת באתר, יאבד ו/או יגיע  

 לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 

 

 


