
 

 האתר תקנון–תנאי שימוש 

 כללי .1

"( האתר" " ו/אוהחברהאתר זה בבעלות חברת "לורד טיקטס בע"מ" )להלן: " .1.1

במזכרת בתיה. החברה מפעילה ומנהלת את  11אשר כתובתה הינה רחוב החרוב 

 האתר באופן בלעדי.

כל רכישה ו/או שימוש באתר יהיו כפופים להוראות והתנאים המופיעים במסמך  .1.2

 "(.התקנון" ו/או "תנאי השימוש" זה )להלן:

 ."(המשתמש)להלן: " תנאי השימוש יחולו על כל משתמש ו/או רוכש באתר .1.3

ים. השימוש , אך מתייחס באופן שווה לשני המינתקנון זה כתוב בלשון זכר .1.4

 בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

הפרטיות בשימוש באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות  .1.5

של האתר וכן הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש ומצאת אותם מתאימים 

 כך שיחולו עליך ללא יוצא מן הכלל.

במידה ומצאת את אחד מהתנאים כלא מתאימים לשימושך הנך מתבקש שלא  .1.6

 לעשות שימוש באתר זה.

בלבד ואין בהן בכדי  התמצאותכותרות תנאי השימוש והתקנון נרשמו לצרכי  .1.7

ו/או להוסיף ו/או לשנות הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה או  לפרש

 מתוקפם.

 יודגש ויצוין כי רק אדם הכשיר לכך משפטית יכול לעשות שימוש באתר. .1.8

בהסכמתך לשימוש באתר זה בכפוף לתנאי השימוש הנך מאשר כי הנך כשיר  .1.9

בלתי משפטית לעשות שימוש באתר וכן כי לא תעשה באתר כל שימוש למטרות 

 חוקיות או אסורות על פי תנאי השימוש.

 כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. .1.10

 הפרת תנאי השימוש .2

אם תפר את תנאי השימוש ו/או לחברה יהא חשד לכך, תהא החברה רשאית  .2.1

ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול בדרכים הבאות וזאת 

 ם לחברה על פי דין:מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדי

 לחסום את גישתך לאתר. .2.1.1

 לבטל את הזמנת הכרטיסים שהתבצעה על ידך. .2.1.2



 

לדרוש ו/או לתבוע ממך כל סעד לו הינו החברה זכאית לרבות פיצוי  .2.1.3

 כספי ו/או צווי מניעה.

ובהר בזאת כי בכל מקרה של הפרת כל תנאי מתנאי השימוש ו/או התקנון מ .2.2

האינטרסים של החברה באמצעות אתר האינטרנט, ו/או כל פעולה שנוגדת את 

 לא תהיה למשתמש באתר כל זכות לקבלת החזר כלשהוא מהחברה.

 קניין רוחני .3

תוכן האתר הכולל את עיצובו, הקבצים הכלולים בו, הקודים בו משתמש,  .3.1

התמונות, קטעי הוידאו וכל דבר הדומה להם, שייכים לחברה והם מוגנים 

 בחוק.

ר, להדפיס או להשתמש בתוכן האתר אלא לצרכים אין להעתיק, לשמו .3.2

 המוגדרים של אתר זה והם רכישת כרטיסים.

אין ולא יהא בשום פריט או חלק באתר משום הסכמת החברה לשימוש אחר  .3.3

מלבד האמור לעיל בסימני המסחר של החברה ו/או בכל חלק באתר ללא 

 הסכמה מראש ובכתב של החברה.

  הגבלת אחריות .4

, בלא כל התחייבות מצד החברה. AS ISניתן לשימוש  בכללותו זה ותוכנואתר  .4.1

לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין תכונות 

האישיים או מגלות האתר. החברה אינה  לצורכךהאתר, יכולותיו, התאמתו 

יינתנו כראוי ללא  מתחייבת שהאתר ו/או כל שירות המסופק באמצעותו

לות או כשלים בחומרה טעויות, יהיו חסינים מפני קלקולים, תקהפסקות או 

ובתוכנה ואין החברה אחראית לכל נזק או פגיעה שנגרמו ו/או ייגרמו לך עקב 

 השימוש באתר.

לא תחול כל אחריות על החברה ו/או מי מטעמה לעניין כל נזק ישיר, בכל מקרה  .4.2

/או אי יכולת לספק את תקלה וכתוצאה מכל קלקול ו/או עקיף או כל נזק שהוא 

 השירות למשתמש.

 רכישות באתר .5

בלבד והינם כשירים  18באתר זה רשאים לרכוש משתמשים שהינם מעל גיל  .5.1

 משפטית.

בעת השימוש באתר מתחייב המשתמש למסור אך ורק את פרטיו האישיים  .5.2

והינו מצהיר בעת השימוש באתר כי הפרטים שמסר הינם פרטיו האישיים של 



הוא מוסר והינו מתחייב שלא למסור כל פרט שאינו שלו והשייך המשתמש ואין 

 לצד שלישי.

סליקת האשראי באתר, באמצעותה יבוצעו התשלומים באתר, יבוצעו באמצעות  .5.3

 חברה חיצונית.

 אין החברה ו//או מי מטעמה ו/או מי מבעלי מניותיה אחראים לכל מחדל ו/או .5.4

ש כל טענה כנגד החברה תקלה של החברה החיצונית ואין ולא תהיה למשתמ

ו/או מי מטעמה בשל נזק שייגרם לו כתוצאה מתקלה הקשורה לחברת סליקת 

 האשראי.

בעת השימוש באתר מאשר המשתמש כי בדק את כל פרטי ההזמנה שביצע  .5.5

והרכישה שרכש וכי הזמנתו היא סופית ומרגע אישור ההזמנה על ידי החברה 

החליפה. בהתאם לא ייקבל לא יוכל לבטל הזמנתו ו/או לשנותה ו/או ל

 המשתמש כל החזר כספי לאחר אישור ההזמנה משום סיבה שהיא.

יצוין, כי רק לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה תיחשב העסקה כמבוצעת  .5.6

 ומאושרת. 

המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו מקרה שבו הכרטיסים שהזמין לא יהיו  .5.7

 בהזמנתו. המצוינים/או בכמות זמינים ואותם כרטיסים לא יהיו עוד במחיר ו

במקרה של ביטול אירוע יינתן החזר כספי למשתמש אך ורק בכפוף להחזרת  .5.8

מהספקים השונים.  שיתקבלוהכרטיסים מאת המשתמש וכן בכפוף להחזרים 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי במקרה של ביטול יהא עליו לשלם את דמי 

 לחברה.הטיפול 

 שונות .6

במסמך זה על סעיפיו הקטנים בכדי לגרוע מכל הזכויות אין בכל האמור  .6.1

המוקנות לחברה על פי כל דין ועל פי כל הסכם שייחתם בין החברה לבין צד 

 שלישי כלשהו.

בנוסף, המשתמש מתחייב כי קרא את כל תנאי השימוש וכי הוא עתיד ומתכוון  .6.2

 לפעול על פיהם.

 

 


