תקנון )תנאי שימוש( באתרי האינטרנט אשר מופעלים על ידי חברת צינדל
(512430778 .פ.טכנולוגיות בע"מ )ח
מסמך זה נוצר כדי לקבוע את תנאי השימוש באתרי האינטרנט שחברת צינדל טכנולוגיות בע"מ
. השימוש באתרים אלה כפוף לאישור המוחלט של תנאי השימוש להלן.)להלן "צינדל"( מפעילה
:אתרי האינטרנט שחברת צינדל טכנולוגיות מפעילה כוללים )בין היתר( את האתרים הבאים
http://www.zindell.com
https://www.lifemichael.com
https://kids.lifemichael.com/he
https://kids.lifemichael.com/en
https://academy.lifemichael.com/he
https://academy.lifemichael.com/en
https://www.smarterkids.co.il
https://blog.lifemichael.com
https://www.lifemichael.com/courses/fullstack
https://www.lifemichael.com/courses/cpp
https://www.lifemichael.com/courses/csharp
https://www.lifemichael.com/courses/css
https://www.lifemichael.com/courses/nodejs
https://www.lifemichael.com/courses/angular
https://www.lifemichael.com/courses/java
https://www.lifemichael.com/courses/go
https://www.lifemichael.com/courses/android
https://www.lifemichael.com/courses/kotlin
https://www.lifemichael.com/courses/fed
https://www.lifemichael.com/courses/python
https://www.lifemichael.com/courses/swift
https://www.lifemichael.com/courses/php
https://www.lifemichael.com/courses/scala
https://python.lifemichael.com
https://java.lifemichael.com
https://moodle.lifemichael.com/lms

או שימוש בשירותיו מהווה/או כניסה לאתר שכפוף לתקנון זה ו/ גלישה ו.אנא קראו את התקנון בעיון
 כולם או, במידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש.את הסכמתכם לתנאים שמופיעים בתקנון זה
. אינכם רשאים לעשות שימוש באתרי האינטרנט שתקנון זה חל עליהם,חלקם
 הגלישה וכן בעת,מסמך תנאי שימוש ורכישה זה יגדיר את הזכויות והחובות שלך בעת השימוש
 מוצרי תוכן או מוצרים אחרים בכל אחד מהאתרים שתקנון זה חל עליהם, סדנאות,הזמנת הרצאות
 אולם הם מכוונים לשני, לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש בלשון זכר.(” “האתרים,)להלן
.המינים
הבהרה
או במידע/או בשירותים ו/ כל שימוש במוצרים ו.המידע המועבר באתרים הינו בגדר המלצה בלבד
. לפי שיקול דעתך הבלעדי,או מפורסם באתר הינו באחריותך בלבד/שבאתר ו

כ ללי

בכפוף להוראות כל דין ,צינדל לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אך לא
רק ,נזק ישיר ,עקיף ,מיוחד ,אגבי ,מקרי או תוצאתי ,בין במסגרת תביעה על פי חוזה ,בתביעת נזיקין
או בכל תביעה אחרת ,בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או
במידע שבאתרים ,לרבות אך לא רק ,בגין אובדן רווחים ,הפסדים ,נזקי גוף ו/או כל נזק ,הפסד או
עלויות שהלקוח עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות הלקוח
על מידע המסופק דרך האתרים ,בין אם צינדל הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם
לאו.
צינדל לא תישא בכל אחריות לתפקודיות ,לפעילותו התקינה ,למצבם של האתרים ,להתאמתו
לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות ,להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר
קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
צינדל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.
צינדל לא מחויבת ,בכל דרך שהיא ,לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים.
צינדל רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים ,ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את
שיווקם ומכירתם ו/או לשנות את הרכבם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אין להוציא לשון הרע ,להשמיץ או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויותיה של חברת צינדל ו/או של כל
משתמש אחר באתרים.
הלקוח מצהיר ,כי הינו מודע להגבלת האחריות של צינדל ,כמפורט לעיל ,הוא מבין את המשמעיות
הכרוכות בכך והוא פוטר את צינדל מכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לו עקב השימוש באתרים ו/או
במוצרים ו/או בשירותים.
מכירת מוצרים ושירותים
רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל  .18תמונות המוצרים
המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את צינדל.רכישת המוצרים תעשה
בהתאם להנחיות שבדף “חנות” שבאתר )או כל דף אחר המשמש לאותה מטרה( .בעת ביצוע
הרכישה יופיע קישור למסמך המסכם כללים נוספים שתקפים לאותה רכישה .ללא אישור לקריאתו
על ידי הלקוח לא ניתן יהיה להשלים את פעולת הרכישה.
בסיום תהליך ההזמנה באתר יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ודף למילוי פרטי הלקוח.
צינדל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה ,ככל שתעשה ,בעת הקלדת הפרטים על
ידי הלקוח ,ו/או באם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או באם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או
תבוצע הפעולה באתר.
צינדל תספק לך את המוצרים שהזמנת ,בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי
שבידי החברה.

אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה )על אף שהם מופיעים באתר( ו/או אזלו מהמלאי ו/או
מכל סיבה שהיא ,אין באפשרות החברה לספק לך אותם ,אזי ,תבוטל המכירה ותימסר לך על כך
הודעה תוך  7ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב .אולם ,אם חויבת בטעות ,אתה מתבקש
להודיע לנו על כך במייל ואנו נדאג לזיכוי מתאים .אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה
מטעם החברה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של החברה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם
להשלים את הרכישה או לבטלה.
אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך ,החברה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים
שהזמנת.
הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך .אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות
האתר ,עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים :מספר זיהוי ,שם
פרטי ושם משפחה ,מספר טלפון ,כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני .מוטלת עליך האחריות
הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים .
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ,יישמרו במאגר המידע של החברה .אף שאינך
חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה ,לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם .החברה לא תעביר
את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ,החברה לא תוכל
להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד .במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים
שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה ,תחויב בתשלום בגין
דמי משלוח וטיפול .אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר
נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות אל נציג החברה באמצעות הדואר
האלקטרוני או בטלפון  054-6655837ונציג החברה ישתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע
ההזמנה או השינוי המבוקש.
רשימת דיוור
האתרים עשויים להציע להצטרף לרשימות דיוור .רשימות אלה מנוהלות על ידי חברת Mail Chimp
ועל ידי התוסף  LearnDashאשר מאפשר את פעילות האתרים  academy.lifemichael.comו-
.kids.lifemichael.com
תנאי השימוש בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך ובין צינדל בנוגע לשימוש באתרים ולכל
רכישה המתבצעת באמצעותם .הם גוברים על כל הסכמות ו/או הבנות אחרות בינך ובין צינדל.
כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים ,מידע מילולי ,תמונות ,לוגו וכו' מוגנים בזכויות
יוצרים ואין להעתיק /לשכפל ואו להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע שבאתר ללא אישור
מפורש או בכתב.
כל הזכויות שמורות לחברת צינדל טכנולוגיות בע"מ

Regulations (terms of use) on the websites operated by Zindell
Technologies Ltd. (512430778).
This document was created to determine the terms of use of the websites that
Zindell Technologies Ltd. (herein after "Zindell") operates. The use of these websites
is subject to the absolute approval of the terms of use below. The websites that
Zindell Technologies operates include (among others) the following websites:
http://www.zindell.com
https://www.lifemichael.com
https://kids.lifemichael.com/he
https://kids.lifemichael.com/en
https://academy.lifemichael.com/he
https://academy.lifemichael.com/en
https://www.smarterkids.co.il
https://blog.lifemichael.com
https://www.lifemichael.com/courses/fullstack
https://www.lifemichael.com/courses/cpp
https://www.lifemichael.com/courses/csharp
https://www.lifemichael.com/courses/css
https://www.lifemichael.com/courses/nodejs
https://www.lifemichael.com/courses/angular
https://www.lifemichael.com/courses/java
https://www.lifemichael.com/courses/go
https://www.lifemichael.com/courses/android
https://www.lifemichael.com/courses/kotlin
https://www.lifemichael.com/courses/fed
https://www.lifemichael.com/courses/python
https://www.lifemichael.com/courses/swift
https://www.lifemichael.com/courses/php
https://www.lifemichael.com/courses/scala
https://python.lifemichael.com
https://java.lifemichael.com
https://moodle.lifemichael.com/lms

Please read the regulations carefully. Browsing and/or entering any of the above
listed websites is subject to these regulations, and to your consent to the conditions
that appear in these regulations. If you do not agree to the terms of use, all or part of
them, you may not use the websites to which these regulations apply.
This terms of use and purchase document will define your rights and obligations
when using, surfing as well as when ordering lectures, workshops, content products
or other products on each of the sites to which these regulations apply (hereinafter,
the "sites"). For the sake of convenience only, the terms of use have been drafted in
the masculine language, but they are aimed at both sexes.
Clarification

The information provided on the websites is only a recommendation. Any use of
products and/or services and/or information on the website and/or published on the
website is your sole responsibility, at your sole discretion.
General Terms
Subject to the provisions of any law, Zindell will not bear any responsibility for any
damage, of any kind and type, including but not limited to, direct, indirect, special,
incidental, incidental or consequential damage, either as part of a contract claim, a
tort claim or any other claim , in connection with the use or the impossibility of using
the products and/or services and/or the information on the websites, including but
not limited to loss of profits, losses, bodily harm and/or any damage, loss or costs
that the customer may suffer due to the use of the products and/or in the services
and/or due to the customer's reliance on information provided through the websites,
whether or not Zindell has notified the possibility that such damage may occur.
Zindell will not bear any responsibility for the functionality, its proper operation, the
condition of the websites, its suitability for use or that its use will be continuous and
error-free, for the absence of the ability to purchase products and/or the absence of
the existence of viruses or other harmful components.
Zindell reserves the right to change the regulations from time to time, at its sole
discretion and without the need to provide any warning and/or advance notice.
Zindell is not obligated, in any way, to have any variety of products and services.
Zindell may change any of the products and/or services at any time, including
replacing them and/or stopping their marketing and selling and/or changing their
composition, at its sole discretion. Do not slander, slander or in any other way harm
the rights of Zindell and/or any other user of the websites. The customer declares
that he is aware of the limitation of Zindell liability, as detailed above, he understands
the implications involved in this and he releases Zindell from any responsibility for
any damage he may incur due to the use of the websites and/or products and/or
services.
Products & Services
The purchase of products through the websites is only permitted to customers who
are over 18. The product images displayed on the website are for illustration
purposes only and do not in any way oblige Zindell. The purchase of products will be
made in accordance with the specific instructions and terms you will be asked to
comply with when completing the purchase.
At the end of the ordering process on the website, you will receive a page showing
the order details and a page to fill in your personal details. Zindell and/or anyone on
their behalf will not be responsible for any mistake you make.
Browsing the site does not require identification or entering details about you.
However, to order products and services through the website, you must enter the
following details in the appropriate forms during the ordering process: identification
number, first and last name, phone number, full address and e-mail address.

You are solely responsible for making sure that the details you entered at the time of
entry are complete, accurate and correct. The personal details you provided and will
provide at the time of ordering will be stored in the company's database. Although
you are not required by law to provide us with these details, we will not be able to
process purchases on the site without them.
Zindell will not transfer your personal information to other parties (except when
needed for completing the purchase order). If when placing the order, you provide
incorrect and/or incomplete and/or inaccurate details, the company cannot guarantee
that the products will reach you and/or reach you on time. In the event that the
products are returned to us because of incorrect and/or incomplete and/or inaccurate
details you provided or because the package was not required, you will be charged
for shipping and handling fees.
Please make sure to fill in accurate and up-to-date details. If you encounter a
problem or malfunction when making a purchase or if after making a purchase on the
website and before the product is sent to you you request to change the shipping
details, you must contact the company representative via e-mail or by phone at 0546655837 and the company representative will try to find out the source of the
problem and assist in making the order or the requested change.
Mailing List
The sites may offer to join mailing lists. These lists are managed by the Mail Chimp
company and by the LearnDash add-on which enables the activity of the
academy.lifemichael.com and the kids.lifemichael.com websites.
The terms of use in these regulations constitute the complete agreement between
you and Zindell regarding the use of the websites and any purchase made through
them. They supersede any other agreements and/or understandings between you
and Zindell.
The information displayed on the website, including trademarks, verbal information,
images, logos, etc., are protected by copyright and may not be copied/duplicated or
distributed or make any use of the information on the website without express or
written permission.
All rights reserved to Cindal Technologies Ltd

