תנאי שימוש באתר בית במושבה
השימוש באתר הינו בהתאם להוראות הרשמות מטה (להלן" :תנאי השימוש") ,ולמדיניות הפרטיות של
האתר (להלן" :מדיניות הפרטיות") ,אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים לבין חברת
מבנים ונתיבים בע"מ (להלן" :החברה").
חזקה על כל משתמש כי בטרם השימוש באתר נתן את הסכמתו לאמור בתנאי השימוש ,וקרא את תנאי
השימוש בעיון ובקפידה ,הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל .משתמש שאינו מסכים
לאמור בתנאי השימוש של האתר ,עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.
תנאי השימוש והתכנים המוצגים באתר:
כותרות הסעיפים משמשים לצרכי נוחות בלבד ואין לתת מהם פרשנות לתוכן.
האתר מיועד לשימוש של משתמשים מעל גיל  18בלבד.
כל המידע וההדמיות והתוכן המוצג באתר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד והוא אינו מהווה חוות דעת ,ייעוץ,
הצעה לשכירות של דירות .למען הסר ספק ,מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו
המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה
מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

החברה אינה אחראית לטעויות ו/או שנפלו במידע ובקשר עימו ,עם זאת החברה מבצעת פעולות רבות כדי
שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ככל שניתן.
יודגש כי התוכניות ,המפרטים ,התמונות וההדמיות (להלן" :המידע") מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה
בלבד ואין להסתמך עליהן.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ,במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין
ההסכם ונספחיו אשר ייחתם בין המשתמש לחברה ,יגבר האמור בהסכם ונספחיו.
למעלה מן הצורך יצויין כי אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש ובכלל זה להעתיק,
לשנות ,להציג ,לפרסם ,לתקן ו/או כל פעולה אחרת דומה ללא הסכמה מראש בכתב מהחברה
החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא ,ישיר ,עקיף ,תוצאתי או
מיוחד ,שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ,בקשר עם השימוש באתר ,ומובהר כי השימוש באתר הינו
באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ,בהתאם המשתמש פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה ,מכל
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו ,בכל דרך שהיא בקשר עם
שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ,להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות או להפסיק את
פעילות האתר בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת.
תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם
ללשון נקבה
הדין החל וסמכות השיפוט התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש ,וכן כל שינוי או תיקון שלהם,
כמו גם השימוש באת ר ,יהיו על פי חוקי מדינת ישראל ,סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת בקשר עם
השימוש באתר תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב – יפו.

