
תנאי שימוש
אגווהחברתידיעלהמופעליםהאינטרנטאתרעלחלים")השימושתנאי"(להן:להלןשיפורטוכפיהשימושתנאי

ברלב,הייטקפארק,3דולבברח׳נמצאתהחברה"אנחנו")או"אגגוה"(להלן:516152170ח.פ.בע"מ,פארם
יחדיו:(להלןחכםבטלפון(אפליקציה)יישומוןבאמצעותלרבותhttps://www.agwafarm.comב-שנמצאבאתר

הסכםמהוויםהשימושתנאיבאתר,הגלישההמשךלפנילהלןהשימושתנאיאתהיטבלקרואהקפדאנא").האתר"
מחייב בינך לבין אגווה.

מצדךמלאההסכמהמהווהשהוא,צורךולכלשהואוסוגמיןמכלבאתרשימושו/אובאתרגלישהו/אולאתרכניסה
והאחרונההמעודכנתבמהדורתםהשימוש,בתנאיהמופיעיםוהכלליםהתנאיםההנחיות,כלעלהשימושלתנאי

בהתאםינוהלהאתר,באמצעותבעקיפיןאובמישריןשנמסרמידעכלכימאשרהנךכן,כמובאתר.המפורסמת
חלקוהינהבאתרמפורסמת")הפרטיותמדיניות"(להלן:אגווהשלהפרטיותמדיניותאגווה.שלהפרטיותלמדיניות

בלתי נפרד מתנאי השימוש.  אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.
.18מ-פחותלבניאסורבאתרשימושלפחות.18בןשהינךמצהירהנך

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.
משפטיים,הליכיםנקיטתבאתר,שימושךאפשרותלהפסקתלהביאעלולההפרטיותומדיניותהשימושתנאיהפרת

ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי אגווה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.
ולנשיםלגבריםמתייחסיםהאתר,תוכןוכןהם,אולםבלבדנוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחיםוהאתרהשימושתנאי

כאחד.
כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

האתר.1
השימושבתנאי").המוצר(להלן:”נלוויםמוצריםלרבותAgwaGardenמוצרישלהזמנותלביצועמשמשהאתר

".ביצוע ההזמנהפעילות זו תכונה "
ועלותהמוצרמחירההזמנה.ביצועבעתבאתרהמופיעיםהמוצריםהינםהאתרדרךלהזמיןניתןאותםהמוצרים
לשנותהזכות,אתלעצמהשומרתאגווהכדין.מע"מוכוללההזמנהביצועבמועדבאתרשפורסםכפיהינוהשילוח

מוקדמת,הודעהכלללאמחיריהםואתבאתרהמוצעיםהמוצריםהיצעאתהבלעדי,דעתהשיקולפיועללעתמעת
למימושהמוצעיםבמבצעיםהבדליםיתכנוהאתר.באמצעותמסויםמוצרמכירתקבועאוזמניבאופןלהפסיקלרבות

באיסוף עצמי לבין מצבעים המוצעים למימוש באמצעות משלוח.
המוצריםלביןבאתר,המוצגותהתמונותביןהבדליםייתכנובלבד.להמחשהנועדובאתרהמוצריםתמונות

המסופקים בפועל.
הרשמה.2

עבורחשבוןלפתיחתלסרבהזכותאתלעצמנושומריםאנומסוים.מידעלמסורממךנבקשאצלנוחשבוןליצורכדי
דעתנושיקוללפיהכללפתוח,יכולשמשתמשהחשבונותמספראתלהגבילאושהיאסיבהמכלשהוא,משתמשכל

לבחורממךנבקשאנוהרישום.בזמןכוזבמידעמסירתעלאיסורחלבעתיד.נוסףמידעממךונבקשייתכןהמוחלט.
שהינוהשתמששםלבחוראסורכן,כמואחר.משתמששלמשתמשבשםלבחוררשאיאינךוסיסמא.משתמששם

כדישלךהחשבוןאתלעדכןמתחייבהינךהציבור.ולתקנתהשימושלתנאישהיאדרךבכלמנוגדאופוגענימגונה,
שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

תוכלהסיסמא,אתתשכחאםהסיסמא.אתלגלותממךנבקשלאאנחנולאחר.שלךהסיסמאאתלגלותלךאסור
דהואלמאןתרשהאםבסכנהנתוןשלךהחשבוןשלך.לטלפוןאוהאימייללכתובתתישלחחדשהשסיסמאלדרוש

אתמפרשלךבחשבוןשמשתמשאחרמישהואואתהאםלסגירהניתןהחשבוןנאותה.שאינהבצורהבולהשתמש
תנאי השימוש האלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

בצורהאחראיאתהשלך.בסיסמאאושלךבחשבוןמורשהבלתישימושכלעלמיידיתלנולהודיעמסכיםאתה
ידיך.עלבוצעהלאהפעילותבובמקרהגםשלך,בחשבוןהפעילותכלועלשלךהמחשבביטחוןעלומלאהבלעדית

מתחייבאתהשלך.בסיסמאאובחשבוןמורשהבלתימשימושהנובענזקאוהפסדכלבגיןבאחריותנישאלאאנחנו
חובכלובגיןממנו,שנשלחאימיילכללרבותשלך,בחשבוןחוקיבלתיאופסולשימושכלבגיןאותנוולפצותלשפות

לחשבוןחדירהשהייתהinfo@agwafarm.comבכתובתלנוהודעתכןאםאלאעליו,החליםמיסיםאושהצטבר
נאותבלתישימושכלעלנידעשאנולהבטיחיכוליםואיננוהנדוןעלמשגיחיםאיננוחסימתו.אתדורשושאתהשלך

בחשבון, באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.
שלךהחשבוןאתלסגורכך,עללהודיעומבליהמוחלטדעתנושיקוללפישהיא,סיבהמכליכוליםשאנומסכיםהינך

שלהפרה(ב)פעילות;חוסרשלארוכהתקופה(א)להיות:יכולותכאמורלסגירהסיבותאליו.שקשורתוכןכלולהסיר
התנהגות(ד)אומטרידה;אופוגעניתשהינהאוהונאהשמהווההתנהגות(ג)מהותם;שלאוהללוהשימושתנאי

המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.
בלתיהתנהגותכלהתרחשהכיאוהללוהשימושתנאישלהפרההתרחשהכיהבלעדי,דעתנושיקוללפינסבור,אם

כללחקורהזכותאתלעצמנושומריםאנומתאימה.לנוהנראיתפעולהבכללנקוטנוכלאנחנונאותה,בלתיאוחוקית
נשתףאנובשירותים.אובאתרנאותהבלתיאוחוקיתבלתיהתנהגותשלאוהללוהשימושתנאישללהפרהחשד

אתלגלותאותנומנחהאומאתנושדורשמשפטביתצוכלעםאוהחוקאכיפתזרועותשלחקירהכלעםפעולה
לדרושרשאיהינךלדין.למנוגדותהנחזותבפעולותשנקטחשדשישנומשתמשכלשלתוכןכלאוההתנהגותהזהות,

info@agwafarm.comלכתובתהודעהשליחתידיעלשהיאסיבהומכלעתבכלחשבונךסגירתאת
הגבלה,ללא(לרבות,הללוהשימושתנאיתחתכלפינושלךהחובותעלתשפיעלאחשבונךשלהשעיהאוסגירהכל

להוסיףמיועדיםהענייןולפימהותםשלפיהאחריות),והגבלתכלפינושלךוההתחייבויותהמצגיםוכלשיפויבעלות,
ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
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הזמנת מוצרים.3
אתקראתכי")אתה"(להלן:ההזמנהמבצעמצדחוזרת,ובלתיסופיתמוחלטת,הודעהתהווהבאתרהזמנהביצוע

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבנת אותם ואתה מסכים לתוכן המוצג בהם.
על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

לאישורקודיישלחאליואשרדוא״לכתובתו/אוסלולריטלפוןמספרלהזיןעליךיהיהההזמנה,הליךבמסגרת
בכלהזיהויאמצעיאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתאגווהשלך.הזיהויפרטיאתלאמתנועדזההליךההזמנה.

אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
עסקההנדרשים.הפרטיםכלאתכוללתכשהיאומלא,תקיןבאופןבאתרלהיקלטעליהתתקבל,שהזמנהמנתעל

תחייבלאבאתר,הואהתקלהמקוראםגםוזאתמשובש,באופןנקלטוו/אונקלטולאו/אוכנדרשמולאולאשפרטיה
בפרטיםפגמיםו/אודיוקאיו/אונכונותאיבדברטענהלכלאחראיתתהיהולאאחראיתאינהאגווהאגווה.את

נזק,ולכלאגווהשלהמחשבבמערכתנקלטושלאפרטיםלגביו/אוהשירותהזמנתביצועבעתידיךעלשנמסרו
חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

.החודשיהשירותעלותאתכוללאינוהמוצרעבורהתשלום").התשלום"(להלן:באתרמופיעהמוצרעלהתשלום
התשלומיםלסיוםעדבמכשירהבעלותאצלך.המוצראתלהשאיררשאיתהיההמוצר,עבורמלאתשלוםלאחר

תהיה של אגווה
גידולשירותעבורהינוזהתשלום").החודשיהתשלום"(להלן:בחודשו.חודשיבוצעהחודשיהמנוילמסלולהתשלום
ואגווהמרחוקהיחידהניהולשירותיאתיבטלהחודשיהמנויביטולספק,הסרלמעןוהדשנים.הקפסולותהצמחים,

לא תהיה אחראית  לבריאותם או שלומם של הצמחים שצומחים במוצר.
האחריות עבור המוצר הנה כמפורט בכתב האחריות ל

מסירת פרטים להזמנה.4
פרטיפיזית,כתובתאלקטרוני,דוארכתובתהמלא,שמךלרבותאישיים,פרטיםלמסורתידרשהזמנהביצועלצורך
תלויהומסירתםאלופרטיםדיןפיעללמסורחייבאינךכייובהרעמך.נוספיםההתקשרותופרטיאשראיכרטיס
עליךבאתר.הזמנותלביצועתנאימהווההחובהבשדותהמופיעיםהפרטיםכלמסירתזאת,עםיחדבלבד.ברצונך
ההתקשרותבפרטישימושלעשותרשאיתאגווהמראש,להסכמתךבכפוףההזמנה.ביצועבעתנכוניםפרטיםלספק

המפורסמתאגווהשלהפרטיותלמדיניותכפוףהינוזהבמידעשימושכלהשירות.לגביסקראליךלהעבירמנתעל
באתר.
תשלום הזמנה.5

פרטיההזמנה.ביצועבעתבאתרתזיןפרטיואתאשרהאשראי,כרטיסחשבוןבאמצעותיתבצעההזמנהבגיןחיוב
כרטיסבאמצעותשבוצעההזמנההמשלוח.לביצועאישורקבלתלצורךהאשראי,כרטיסילחברתיועברוהאשראי

אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל אגווה בעת מועד ההזמנה.

שיקוללפישתבחרככלנוספיםתשלוםאמצעיו/אואחריםתשלומיםהסדרילקבועהזכותאתלעצמהשומרתאגווה
דעתה הבלעדי.

ביחספועליםבבנקעתבאותההנהוגהמרביבשיעורוהצמדהריביתיישאובמועדו,במלואוייפרעלאאשרתשלוםכל
רכיבאתגםבתוכהמגלמתהחריגההריבית").החריגההריבית"(להלן:חריגותמשיכותעלשקלילאשראי

אגווהשהוציאהעו"ד,ושכ"טמשפטיותהוצאותלרבותגביה,הוצאותבגיןלאגווהבתשלוםתחויבאתהההצמדה.
לצורך גביית חובות שלך כאמור.

ביטול עסקה.6
קשוריםהעסקהלביטולשלךוהזכויותשלההמחיריםשירות.וגםפסידים)טוביןגם(שכוללמוצרהןמספקתאגווה

לכל המרכיבים הללו.
אי אפשר לבטל עסקה של טובין פסידים.

ביטול עסקה בקשר למוצר:
הפרטיםאתהמכילהמסמךקבלתמיוםאוהמוצר,קבלתמיוםימיםעשרארבעהועדהעסקהעשייתמיום

אשרצרכןלהלן.שיצוינומהדרכיםבאחתהעסקהאתלבטלהצרכןרשאימביניהםהמאוחרלפילנכס,בקשר
אוהעסקהממחיר5%שלביטולדמיבניכויהעסקה,עבורששולםהסכוםאתחזרהיקבלכאמורעסקהביטל
מביניהם.הנמוךלפי₪,100

ביטול עסקה בקשר לשירות:
הצרכןרשאיהמאוחר,לפיהעסקה,עיקריאתהמכילהמסמךקבלתמיוםאוהעסקהעשייתמיוםימים14בתוך
ביטלאשרצרכןלאו.אםוביןהשירותבמתןהוחלאםביןוזאתלהלן,שיצוינומהדרכיםבאחתהעסקהאתלבטל
₪,100אוהעסקהממחיר5%שלביטולדמיבניכויהעסקה,עבורששולםהסכוםאתחזרהיקבלכאמורעסקה

בפועל.שנעשההשימושבעדהיחסיתהתמורהתגבההחודשי-המנויביטולשלבמקרהמביניהם.הנמוךלפי
תנאים אלו לא יחולו בקשר לאוכלוסיות מיוחדות, שלגביהן יחולו התנאים כדלקמן.
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לפרטים בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק שבוצעו על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש).7

ההתקשרותכאשרחדש,עולהאוותיקאזרחמוגבלות,עםאדםשהואצרכןעםשנערכהמרחוקמכרבעסקת
אתלבטלהצרכןרשאיאלקטרונית),תקשורתבאמצעותשיחה(לרבותלצרכןאגווהביןשיחהגםכללהבעסקה
הפרטיםאתהמכילהמסמךקבלתמיוםאוהנכסקבלתמיוםהעסקה,עשייתמיוםחודשיםארבעהבתוךהעסקה

ביטלאשרצרכןלאו.אםוביןהשירותבמתןהוחלאםביןוזאתהמאוחר,לפיהעניין,לפיהעסקה,שלהעיקריים
הנמוך.לפי₪,100אוהעסקההנכסממחיר5%שלבניכויהעסקה,עבורששולםהסכוםאתיקבלכאמור,עסקה

במקרה של ביטול השירות שהחל השימוש בה - תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.
לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג לאגווה אחד מהמסמכים הבאים, לפי העניין:

o;תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק
o;תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה
oמגורםשניתנהחודשים,שישהעלהעולהלתקופהמוגבלותעםאדםהואשהצרכןכךעלהמעידהתעודה

המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.
לצורך סעיף זה:

;1998התשנ"ח-מוגבלות,עםלאנשיםזכויותשוויוןבחוקכהגדרתו-מוגבלות"עם"אדם
שנים;65לושמלאומי-ותיק""אזרח
ממשרדכעולהזכאותתעודתאועולהתעודהלושניתנהמיוםשניםחמשחלפושטרםמי-חדש""עולה

העלייה והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" - עסקה שבוצעה באמצעות המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט.

המהותייםהפרטיםלביןהשירותביןהתאמהאיו/אובנכספגםעקבבחוק,הקבועהזמןבפרקעסקהצרכןביטל
הפרהכלבשלאובחוזה,לכךשנקבעבמועדהשירותאספקתאיעקבאובעסקהלהתקשרותעוברלושנמסרו
ביטולדמימהצרכןיגבוולאידו,עלששולמההתמורהלמלואזכאיהלקוחיהיהאגווה,בידיהחוזהשלאחרתיסודית

כלשהם.

בכלהזמנה,לבטלאובאתרהזמנהלבצעממךלמנועהזכותאתלעצמהשומרתאגווהלעיל,מהאמורלגרועמבלי
לדיןבניגודו/אופסולבאופןידךעלנעשתהוזובמידההזמנהביצועאחריאולפניהבלעדי,דעתהשיקולפיועלעת
ההזמנהבגיןהחיובאתאישרהלאהאשראיחברתהבאים:במקריםרק,לאאך-לרבותהושלמה,לאשהעסקהו/או
לאאשרשגוייםפרטיםמסרתכלשהי;בדרךלשימושהוגבלאונחסםשימושבונעשהאשרהאשראיכרטיסו/או

שימושלעשותמנסהשאתהאועשיתההזמנה;בגיןכדין,שלאמלשלם,נמנעאתהההזמנה;ביצועאתאפשרו
ביצעתכזה;מעשהשלביצועולעודדאולסייעלהקל,לאפשר,כדיאוחוקי,בלתימעשהלביצועהאתרבשירותי

אתהפרתההזמנה;לביצועבקשרכלשהםשלישייםבצדדיםאובאגווהלפגועהעלוליםאוהפוגעיםמחדלאומעשה
בהצגתטכניתטעותאוסופרטעותנפלהכייתברראםמטעמה;מיאואגווהעםאחרהסכםכלאוהשימושתנאי
שמנעהאחרתטכניתבעיהו/אובתקשורתתקלהארעהכייתברראםוכיו"ב;התשלוםתנאימחירו,המוצר,פרטי
אינןאשראחרותפעולותאוטרוראואיבהמלחמה,פעולותעליון,כוחשלובמקרהתקין;באופןהזמנהלבצעממך

בשליטת אגווה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.
הודעה על ביטול עסקה יכולה שתעשה:

]0555692742במספרטלפוניתפניהבאמצעות–פהבעל
]2015600-ברלבתעשייהפארק,3הדולברח׳לכתובתרשוםבדואר
info@agwafarm.comלכתובת:אלקטרוניבדואר

אספקת משלוחים.8
בהזמנתאגווה.שלדעתהשיקוללפיחיצוני,שליחיםשירותאואגווהשלשליחיםבאמצעותייעשההמוצריםמשלוח

לעדכןהזכותאתלעצמהשומרתאגווהההזמנה.תהליךבמהלךשיצוינוכפימשלוח,דמיממךייגבובמשלוח,מוצר
להודיעמתחייבתואיננההבלעדי,דעתהשיקולפיעללעתמעתכאמורהחלוקהאזוריאתו/אוהמשלוחדמיגובהאת

מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
זהותךאתלוודאמנתעלשלךמזההתעודההצגתלדרושהזכותאתלעצמהשומרתאגווההמשלוח,מסירתבעת

בהתאםזאתכלבאשראי,החיובטופסעלבאשראי,חיובשלובמקרהחתימתך,אתלדרושוכןלמסירהכתנאי
למדיניות אגווה אשר עשויה להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ומכלמקרהבכלזאתעםיחדהלקוח.עםשתואםבמועדיסופקושמוצריהמנתעלהמאמציםמירבאתעושהאגווה
למנועיכולתהככלתעשהאךההזמנה,ביצועמרגעליעדוהמשלוחהגעתזמןעלמתחייבתאינהאגווהשהיא,סיבה

.עיכוב שנמצאים בגדר שליטתה

מגבלות.9

mailto:info@agwafarm.com
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(א)הבאות:בפעולותלנקוטשלישיצדלאףלהרשותושלאלנקוטשלאמתחייבאתהבמפורש,כאןשייקבעמכפיחוץ
שלשינוי(ב)השירותים;אוהאתרשבבסיסהתוכנהשלהמקורקודאתלגלותניסיוןכלאופירוקלאחור,הנדסה
פומבית,הצגהשידור,השכרה,הפצה,גםכמוממנו,נגזרותיצירותיצירתאוהעתקהבו,מניפולציהעשייתהאתר,
להפעילאפשרותאוהפעלה(ג)הללו;השימושתנאיפיעלשלאאחרשימושכלאוהעברהחלוקה,שידור,פרסום,

,Crawlersמסוגתוכנותלרבותאחר,אמצעיכלאוריגולתוכנתרובוט,מחשב,יישוםכל Robots,לשםוכדומה
באמצעיםלהשתמשואיןליצוראיןזה,בכללהאתר.מתוךתכניםשלאוטומטיאחזוראוהעתקהסריקה,חיפוש,
מנגנוןכללעקוףאולהשביתניסיון(ד)שלו;הקודאומהאתרתכניםשיכילומאגראואוסףלקט,יצירתלשםכאמור

(ו)בהם;כוזבשימושאואחררשוםמשתמששלאישייםפרטיםאוסיסמאלהשיגניסיון(ה)האתר;שלאבטחה
שלהפרה(ז)מרובים;משתמשתבחשבונותשימושלרבותדמותך,שלכוזבתהצגהאואחרלמשתמשהתחזות

אחרמעקבאוהטרדההפחדה,דיבה,הוצאתהשמצה,לרבותשלישייםצדדיםשלמשפטיותוזכויותהפרטזכויות
משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

כלבאתרלעשותאיןבלבד.שלךמהימניםאישייםבפרטיםבשימושומותנהפרטיכמשתמשלשימושךנועדהאתר
אושירותאומוצרפרסוםידיעללמשל,רווחהפקתלשםמסחרישימושלרבות,פרטיאישישימוששאינואחרשימוש
רשאיאינךבנוסף,אסור.הינואגווהשלובכתבמראשהסכמתהקבלתללאבומסחרישימושכלוכו'.מכרהצעות

לקצור,אחרבאופןלנסותאולבקשנאסר:באתרהמשתמשעלשלישי.בצדו/אובאתרשמקורםבתכניםלהשתמש
אתלהסוותבאתר;אחריםלמשתמשיםהנוגעמידעשלאחרסוגכלאוסיסמאות,אישיים,פרטיםלשמור,אולהשיג
כללבצעאולאתרגישהאושימושכלאחרתדרךבכללמנועאולשבש,לעכב,המשתמש;שלההתקשרותפרטימקור
לאהאתר;אלהרשתחיבוריאתו/אושרתיואתו/אוהאתראתלשבשאולהפריעהאתר;למשתמשילהפריעניסיון
מורשיתבלתיגישהלקבללנסותלאתר;המחוברותהרשתותשלהתקנותאוהמדיניותהנהלים,הדרישות,לכללציית
אולאסוףאלה;שימושתנאיאתתואמתשאינהדרךבכלבשירותיםו/אובאתרלהשתמשממנו);חלקכל(אולאתר
לשרתי)SPAM(זבלדוארתפיץאוחוקיותבלתיאוכלכליותמטרותלשםאחריםמשתמשיםעלאישימידעלאגור
העלולבאופןאחרשימושכלאובאתרבמידעכלכלישימושכללעשותאולהפיץלמכור,;באתרלגולשיםו/אוהאתר

.לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי או שייך לו

קניין רוחני.10
לאתריםבקישוריםהמצוימידעלמעטוסרטונים,תמונותנתונים,טקסטים,לרבותבאתרהמצוייםוהמידעהנתוניםכל

יוצרים,זכויותלרבותבהם,הקשורותהרוחניהקנייןזכויותוכלאליהם,להפנותיכולו/אומפנהשהאתראחרים
ההפצהזכויותבעלתהיאאואגווהשלרכושההינםהאתר,עיצוב),logos(המסחרסמליהמסחר,סימניפטנטים,
זכויותאוכלשהורישיוןכמקניםבאתרידהעלהמסופקיםובשירותיםבמידעלראותאיןבישראל.בהםוהשימוש

האתר,ביסודהעומדברעיוןהיוצריםזכויותהעניין.לפישלישיים,צדדיםשלאואגווהשלהרוחניבקניינהכלשהן
איןלאגווה.שמוריםלאגווה,והבלעדיתהייחודיתבאתראחרתפעולהבכלוכןהאתר,עיצובהמסחריים,סימניולרבות

לרבותכלשהו,שימוששבתוכםבמידעאובהםלעשותו/אובחלקםאובמלואםהאתרדפיאתלפרסםאולהעתיק
שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של אגווה.

הגבלת אחריות.11
פיעלאחר,מענהכלאוזיכויפיצוי,קבלתלצורךלאגווהלפנותעליךאליך,נשלחאשרבמוצרפגםונמצאבמידה

נסיבות העניין.
אושהצמחיםלהבטיחיכולהאיננההיאאךשלך,לצרכיםשיתאימווקפסולותמוצרלךלשלוחמשתדלתאגווה

לטעם,בקשראחריותבכלנושאיםאינםמטעמהמיו/אואגווהלמשל,שלך.לצרכיםאולטעםיתאימושיגדלוהירקות
אשרלוואיתופעותלרבותלמזון,לרגישותךבקשרו/אובמוצרשיגדלוהירקותאוהצמחיםשללמשקלו/אולריח

מתוךשלאשיגדלוירקותאוצמחיםעלאחריותשוםלאגווהאיןמסויים.למזוןמרגישותךכתוצאהלהופיעעשויים
בשימושבושיגדלוירקותאוצמחיםעלו/אובמוצרשימושכלעלאחריותשוםלאגווהאיןשלה.בקפסולותשימוש
אגווהידיעלסופקושלאעצמים/חומרים/זרעים/צמחיםשלהמוצרתוךאלהכנסההחודשי.המנויבמסגרתשאינו

יפקיעו את האחריות ויאפשרו לאגווה להפסיק את המנוי החודשי לאלתר, מבלי לגרוע מהתחייבותו של הלקוח.
תוכןכלעלבאחריותנושאיםאיננואחריותך.ועלהבלעדידעתךשיקוללפיהינםבשירותיםו/אובאתרשימושך

המופיעמידעכללרבותבכללותו,האתראלו.שימושבתנאימפורשותשנאמרכפיאלאשלישיים,מצדדיםשהתקבל
AS(שהםכמולמשתמשיםמוצעיםהשירותיםכלולרבותבבסיסוהעומדתוהתוכנהבו IS(לזמינותםובכפוף)AS

AVAILABLE(אומפורשתאחריותהגבלה,ללאלרבות,אחריות,כלבמפורשדוחיםאנחנושהיא.אחריותכלללא
כלאי-הפרה.אובעלותמסוימת,למטרההתאמהלסחירות,משתמעתאומפורשתאחריותלשימושיות,משתמעת
אומפורשתאחריות,כלדוחיםואנחנוהבלעדיתבאחריותךהינההתוכןאוהשירותיםהאתר,עלהסתמכות
אוהתוכן;אוהשירותיםהאתר,שלביצועיהםאוהאבטחהבזמנים,העמידההאמינות,הדיוק,לגבי(א)משתמעת,

האיכות,הדיוק,לגבי(ג)אותתוקנה;שישנן,ככלשהטעויות,אוטעויותללאיהיוהתוכןו/אוהשירותיםשהאתר,(ב)
העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר או בשירותים.

זאת,עםהאפשר.ככלמדויקיהיהשהתוכןמשתדליםאנחנובשירותים.ו/אובאתרהמופיעלתוכןרביםמקורותישנם
איננואלה.תכניםשלהדיוקלמידתערבהאגווהואיןשלישייםבצדדיםשמקורםתכניםבגיןאחריותכללאגווהאין

תוכןלכלאחראיםאיננושגיאות.ללאאועדכנימהימן,שלם,מדויק,יהיהבשירותיםו/אובאתרשהתוכןמבטיחים
ו/אויעוץרפואית,דעתחוותהמלצה,מהווהאינובאתרהמוצגהמידעכימבהיריםאנומוטעה.שהינואומדויקשאינו
באחריותוהינובאתרהמוצגהמידעעלהסתמכותוכלשירות,למתןאוכלשהומוצרלרכישתמטעמינוהצעה

התאמתלמידתו/אוהמידעעלהמשתמשמהסתמכותכתוצאהבאחריותתישאלאואגווההמשתמששלהבלעדית
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ייצרולאמאגווהשתקבלבכתב,אופהבעלהנמסריםמידע,אועצהכללצרכיו.ו/אוהמשתמששללשימושוהמידע
כאמור,מידעו/אועצהכלעלותסתמךבמידהאלו.בתנאיםמפורשותשכתובלמהמעברלאגווה,אחריותכל

אפשרלכך,איאחריות.שלשוניםסוגיםלהחריגאסורבהןמדינותישנןהבלעדית.אחריותךעלהינהזוהסתמכות
וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

כשלשידור,אובפעולהעיכובפגם,מחיקה,הפסקה,השמטה,שגיאה,כלעבוראחריותכלעצמנועלמקבליםאיננו
אובעיהלכלאחראיתאינהאגווהכלשהו.תוכןשלשינויאומורשיתבלתיגישהאוהרסאוגניבהתקשורת,בקו

תוכנה,מחשב,ציודספקים,אושרתיםמקוונות,מחשבמערכותאינטרנט,ו/אוטלפוןקואורשתכלשלטכניתתקלה
פגיעהכללרבותשלנו,בשירותיםאובאתראובאינטרנטתנועהעומסאוטכניותמבעיותהנובעיםאימיילבכלכשל

איתובקשראומהאתרחומריםהורדתאומהשתתפותהנובעאוהקשוראדםשלמחשבלכלאולמשתמשיםנזקאו
מוות,אואישיתפגיעהלרבותנזק,אואובדןלכלאחראיתאגווהתהיהלאמקרהבשוםלשירותים.בקשרו/או

ביןהשירותים,ו/אוהאתרמשתמשיכלשלמהתנהגותאושפורסםתוכןמכלבשירותים,ו/אובאתרמשימושכתוצאה
אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

כלכלפיאוכלפיךאחראיםיהיולאאופןבשוםמניותיהבעליאושליחיהעובדיה,בה,המשרהנושאימנהליה,אגווה,
הנובעעונשיאוישירעקיף,תוצאתי,אגבי,כללי,פיצויאונזקהגבלה,ללאלרבות,שהוא,פיצויאונזקלכלשלישיצד

לאהללוהשימושמתנאיתנאיכלבמסגרתאגווהשלהכוללתהחבותאליהם.הקשוראוובשירותיםבאתרמהשימוש
להשתמשכדילאגווהסכוםכלשילמתלאאםלכך,איבאתר.להשתמשבכדילאגווהששילמתהסכוםעלתעלה

אגווהממנו.אולאינטרנטחיבוריםעלאחראיתאיננהאגווהכאמור.השימושבגיןלךחבהתהיהלאאגווהבאתר,
אחראיתתהיהלאאגווהאופןבשוםלשרתים.אומחשביםלמערכותאוטלפוןמערכותאולקוויאחראיתאיננה

מכלאובשירותים,אובאתרהמועלהתוכןמכלאובשירותיםאובאתרמהשימושהעוליםלנזקיםאולהפסדים
ו/אודעותפרטים,השמטתלטעויות,אחראיתתהאלאאגווהלאו.אומקווןבאופןשלישי,צדכלשלהתנהגות

לאי-דיוקים העלולים להתרחש ו/או להתפרסם באתר ו/או כתוצאה משימוש באתר.
שיפוי.12

עובדיה,אגווה,אתלפצותו/אומלאבאופןולשפותמאחריותאותהלפטוראגווה,עללהגןומתחייבמסכיםהנך
במישריןלהם,שייגרמוהוצאהאותשלוםאובדן,הפסד,נזק,כלבגיןמטעמם,מיאועמה,קשורותחברותמנהליה,

תנאיהפרת(א)עקבאועםבקשרסבירות,משפטוהוצאותמומחיםשכרעו"ד,טרחתשכרזהובכללבעקיפין,או
שתועלהתביעהו/אודרישהטענה,כלבגין(ג)ו/אוהתקנותעלאוהחוקעלשלךעבירהמכל(ב)ידך,עלהשימוש

משימושךכתוצאהו/אועםבקשרכלשהושלישיצדידיעלו/אוכוחךמבאימיידיעלמטעמה,מיו/אואגווהכנגד
(מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר ותכניו.13
שהםכפיהשימוש,לתנאיבכפוףלשימוש,וניתניםמוצעיםבוהמצוייםוהחומריםדרכוהזמיניםהשירותיםהאתר,

)As Is(עלתחוללאבמרומז.אובמפורששהוא,סוגמכלאחריותו/אוהתחייבותמצג,וללאלזמינותםובהתאם
ואופיהאתר,ו/אוהשירותיםזמינותהאתר,ו/אוהשירותיםתכונותבגיןבמרומזאובמפורששהיא,אחריותכלאגווה

מסוימותלמטרותהאתרוהתאמתזכויותשלהפרההאתר,שלהטכניתלתקינותואחריותלרבותבאתר,החומרים
ו/או אנשים מסוימים.

דרךניתניםאשרשהשירותיםלכךערבהאינההיאאולםהאתר,שלפעילותותקינותעללשמורמאמציםעושהאגווה
התקשורת,בקוויאובתוכנהבחומרה,תקלותלרבותתקלות,הפסקות,מבליו/אוכסדרםיינתנוו/אויופרעולאהאתר

באופןכלשהי,באחריותתישאלאאגווהאחרים.זדונייםו/אוהרסנייםמרכיביםו/אומוירוסיםנקייהיההאתרכיו/או
התקבלהלאידךעלעסקההזמנתבהםמקריםלרבותכאמור,מהפרעההנובעיםהוצאהאונזקלכלעקיף,אוישיר

מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע הזמנת עסקה.
בשליטתהמצוישאינואחרגורםכלו/אומזמיניםו/אוגולשיםידיעלחוקיתבלתילפעילותבאחריותתישאלאאגווה

המלאה.
שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש - אסורה.

אחרת,בצורהתפיץאותשווקתמכור,תעביר,תפרסם,תעלה,תשכפל,בפומבי,תציגתעתיק,לאכימתחייבהנך
מראשאגווהשלהמפורשאישורהאתקיבלתאםאלאמהאתר,כלשהובחלקו/אובאתרהמופיעיםמהחומריםאיזה

ובכתב לעשות כן.
דעתהשיקולולפימוקדמתהודעהללאעתבכלבאתר,משתמשכלשלפעילותואתלהפסיקזכותהעלשומרתאגווה

בזכותהלפגועמבליזאתוהשימושמתנאיכלשהובתנאיהמשתמשיעמודלאאםרק,לאאך–לרבותהבלעדי,
בתיו/אוהחוקאכיפתרשויותכלעםמלאבאופןפעולהתשתףאגווהדין.פיעללההניתניםאחריםסעדיםלמצות

המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
לאלאתרהקישוריםשלהלן:ההוראותפיעליבוצעלאתרשיעשהקישורכלכתוב,בהסכםאחרתאושראםאלא

מאמצתשאגווהאוכלשהי,ישותו/אוכלשהולאדםקשורהאגווהשלפיוכלשהומצגיציגואושהיא,דרךבכליציעו,
ו/אושיפגעוכאלויהיולאלאתרהקישורשלאחרמאפייןוכלהמיקוםההופעה,כלשהם;שירותו/אומוצרמממנתו/או

אךיהיולאתרהקישוריםכלכנגדה;הרעלשוןיהווולאהטובומשמהמטעמהמיאואגווהשלהמסחרמסימנייפחיתו
הביתבדףשאינםהאתרבתוךהמצוייםלדפיםולא.www.agwafarm.comהאינטרנטבכתובתהביתלדףורק

)frame(מסגרתבתוךלאתר,הקישוריםמביןאיזהעללחיצהכלידיעלהאתר,אתלהציגאיןעמוקים);(קישורים
המופיעתוכןכלשלמראהליצוראולמסגרלשנות,איןכן,כמושהוא.אתרכלאוהקישור,מתבצעממנוהאתרשל

ולפישהואזמןבכללעילההסכמותאתלבטלהזכותאתלעצמהשומרתאגווהלעיל,מהאמורלגרועמבליבאתר;
שיקול דעתה הבלעדי.

http://www.agwafarm.com
http://www.pizzahut.co.il
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שלאמתחייבואתהאלהשימושלתנאיבהתאםעליךהחליםוהתקנותהחוקיםלכלכפוףבאתרהשימושכילךידוע
להעברתהנוגעיםישראל,מדינתחוקיהפרתלרבותובשירותיו,באתרהשימושעםבקשרתקנהו/אוחוקכללהפר
שלרגישותשלבחינהו/אובדיקהלבצעלנסותו/אולבצעשלאמתחייבהנךכן,כמוישראל.ממדינתתוכנהאומידע

אולשירותהמחוברותרשתותו/אולמערכותלהפריעאולהתערבאואימות,אואבטחהאמצעילפצחאוהמערכת,
לנסותאולהשיגשלאמתחייבוהנךאחרותרשתותו/אומערכותשלתהליכיםאומדיניותתקנות,החוקים,אתלהפר

לשירותהמחוברותתקשורתורשתותמחשביםמערכותבאתר,אחריםלחשבונותלשירות,מורשיתלאגישהלהשיג
על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

יחשבבשירותיםהשימושהחוק.לפיאסורהזוגישהאוששימושככלבטליםאליהםוהגישהבשירותיםהשימוש
זה;מידעואמיתותעדכניותעלתשמור(ב)ומדויק;אמיתיהואשהוגשלרישוםמידעכל(א)כיוהתחייבותךכהצהרתך

(ד)האתרשלבשירותיםלהשתמשאפוטרופוסו/אומהורהאישורקיבלתלחילופין,אוומעלה,שנים18גילך(ג)
השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

חריגה של אגווה מתנאי השימוש.14
יהיהלאהבלעדי,דעתהשיקולפיעלשיקבעובמקריםהלקוח,לטובתהשימושמתנאילחרוגאגווהותחליטבמידה
מקרהבכלדומה,באופןאוהאופןבאותולפעולאותהלחייבכדיו/אושהיאצורהבכלמחייבתקדיםליצורכדיבדבר
אחרתהפרהעםבקשרויתוריהווהלאאלהשימושתנאיהוראותשללהפרהבנוגעאגווהשלמצידהויתורכלאחר.

לממשמטעמהמישלו/אואגווהשלכישלוןכאמור.ויתורהאתהביעהשעליהמהפרהשונהאםוביןדומהאםבין
ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

שינויים.15
מעתהשימוש,בתנאיחלקיםלהסירו/אולתקןו/אולהוסיףו/אולשנותו/אולעדכןהזכותאתלעצמהשומרתאגווה
בהודעהצורךללאוזאתבאתר,עדכונםתאריךבציוןהשימושתנאיאתולעדכןהבלעדי,דעתהשיקולולפילעת,

ולעייןלחזורהבלעדיתאחריותךזוהידין.כלמהוראותלגרועכדיהשימושבתנאיאיןמקרה,בכלמראש.כלשהי
ו/אולאתרכניסהבשינויים.להתעדכןמנתעלבאתרהמפורסמיםהפרטיותובמדיניותהשימושבתנאילפעםמפעם
פורסמואשרהשימושבתנאישינוילאחרשהוא,צורךולכלשהואוסוגמיןמכלבאתרשימושו/אובאתרגלישה

באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.
המחאת זכויות.16

צדגוףאותאגידלכלמהן,חלקאואלה,שימושתנאילפיזכויותיהאתלהסבו/אולהעבירו/אולהמחותרשאיתאגווה
שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

דין וסמכות שיפוט.17
בלבד.ישראלמדינתדיניהינופרשנותם,לרבותבהם,הכרוךאומהםהנובעכלועלאלושימושתנאיעלהחלהדין

משפטיתשאלהו/אוסכסוךבכללדוןהבלעדיתהמקומיתהשיפוטסמכותתהאבישראלהמוסמכיםהמשפטלבתי
סמכותבעלמשפטביתידיעליוחלטאםבו.והשימושהאתרבענייןמחלוקתכלו/אואלהשימושתנאיעםבקשר

כמבוטלת.תחשבזוהוראהאזיאכיפהאינהו/אותקפהאינההשימושתנאיהוראותמכללהוראהכיקבילהשיפוטית
הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

תקופה.18

תופסקהיאאםאלאזמן,הגבלתללאותמשיךהללוהשימושתנאיאתשתקבלבמועדתתחילההסכםתקופת
דרך(כוללבכתבהודעהשליחתידיעלהללוהשימושתנאיאתלסייםיכולצדכלהאלו.השימושלתנאיבהתאם

שהיא.סיבהמכלהסיוםלאחרלהתקייםיוסיפו9-19סעיפיםהשימוש,תנאישלסיומםאףעלהאימייל).

יצירת קשר.19
אובאתרהקשריצירתטופסבאמצעותקשרעמנוליצורבאפשרותךאלה,שימושתנאיבענייןשאלותאולבירורים

.עמנו קשר בדואר שימוען לכמו כן, באפשרותך ליצור.באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל

2022ביולי,2בתאריךלאחרונהעודכנואלושימושתנאי


