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 מוצריתוכלו לרכוש ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ באמצעות החנות הוירטואלית של חברת 
אנו מוכרים בין . חדשניים ואיכותיים בעלי הטכנולוגיות המתקדמות בעולםתקשורת 

 ושל חברות עולמיות נוספות.  Air-Liveהשאר מוצרים של חברת 
 

זמן והמבצעים תקפים לבועים, המחירים אינם קמחירי המוצרים המוצעים באתר מכיוון ש
 . אתר זהרכישה באמצעות ה
 

, פארק אפק, ראש 10העמל ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ ממוקמים ברחוב  חברתמשרדי 
 או בפקס :  077-4900327הזמנת מוצרים בטל : לקוחות ורות י. מוקד שהעין

077-4900427 
  

 מוצרים:הכישת ר
  

 מוצר: הדף 
 

מחיר רגיל של המוצר, מחיר מבצע, הבאים: תוכלו לראות את הנתונים ר בכל עמוד מוצ
)המפרט הטכני החיסכון בקנייה ללקוח המזמין מהאתר, מחיר משלוח ומפרט מוצר 

 . (היצרןנמסר לג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ ע"י המופיע באתר 
 

 :  המשלוח אפשרויות

 הגעה למשרד בתיאום מראש.  
 חים. או דואר שלירשום  דואר 

יש  לעיתיםחשוב לציין שלהמחשה בלבד.  הן באתר ובדפי המוצרהתמונות המופיעות 
גוון והעיצוב צבע, ההמופעים בתמונות,לבין ה , הצבעים והגווניםהעיצוביםהבדלים בין 

 של המוצר שיסופק בפועל. 
 

 בתוקף עד להפסקת המבצע.  הןההצעות לרכישת המוצרים שבמבצע 
 

 : מוצרהתנאים לרכישת 
 

 כל אדם ראשי לרכוש מוצרים באמצעות כרטיס אשראי תקף. 
 

שהוזמן המוצר  חברת כרטיסי האשראי תצטרך לאשר את העסקה טרם ביצועה הסופי.
 אישור מחברת האשראי ובהתאם להוראות התקנון. הרק לאחר קבלת כם יסופק לבית

 
   :תהליך ביצוע הזמנה

 
 פשוט, המלווה אתכם שלב אחר שלב.  תהליך ההזמנה באמצעות המערכת הוא תהליך

 
 ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ חברת את  משמשיםפרטי הלקוח נשמרים במערכת והם 

 . לצורך ביצוע ההזמנה
 

בכל רכישה נוספת . כרטיס האשראישל  םפרטיהמערכת מוחקת באופן אוטומאטי את ה
 את פרטי כרטיס האשראי.  שובלהזין  תצטרכו, למען ביטחונכם,

 



פרט למידע הקשור , שהכנסתם לאתר בהרשמה או בזמן הזמנת המוצרהמידע אמור, כ
בלבד ואנו מתחייבים לא למסור ע"י ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ  נשמרלכרטיסי האשראי, 

  אותו לאף גורם אחר. 
 

  רכישה :הביטול 
 

א תשמ" -להוראות חוק הגנת הצרכן ובכפוף בהתאם  הזמנת מוצרלבטל אתם יכולים 
 להלן: החוק.  1981

 
 קבלת המוצר.  לאחריום  14עסקה עד את הלבטל אתם יכולים 

 
, מהעסקה 5%בדמי ביטול בגובה אתם עלולים להיות מחויבים במקרה של ביטול העסקה 

פגם  בוטלה לא בגללעסקה הרק במקרה שמכם דמי הביטול ייגבו  בהתאם להוראות החוק.
 רטים שנמסרו במסמך הגילוי. התאמה בין המוצר לפבגלל חוסר  ולא

  
 : על פי חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקאות במקרים הללו

  
 פסידים מ. טובין 1
  1995תשנ"ה  . מידע כהגדרתו בחוק המחשבים,2
 לשעתוק ולשכפול שהצרכן פתח את אריזתן המקורית טובין הניתנים להקלטה,. 3
 ת העסקה טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבו. 4
 

ה להחזירו אל משרדי החברה. עליכם להחזיר חובלאחר אספקת המוצר ללקוח חלה עליו  
 ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. את המוצר 

 
, נשלח זה מכבר שהוזמן על ידוהלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח במידה והנכס 

 .  גם אם הוא עדיין לא הגיע ליעדו
 
כל בגין בכדי לגרוע מזכותה של ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ לתבוע לא יהא כל האמור לעיל ב

 נזק שיגרם לה. 
 

 הוראות כלליות:
 

  .תשלומים ללא ריבית 2 -ב או ,תשלום אחדניתן לשלם עבור המוצר ב
 

 הזמנה. אספקת המוצר לבית המזמין תעשה בהתאם לבחירת סוג המשלוח כמצוין ב
 ן לאסוף את המוצר, יש לתאם מועד אספקה עם משרד המכירות.ייח מעונמידה והלקוב
 

מקשיים ביצירת קשר לרבות עיכוב כתוצאה  ,לקוחכל עיכוב במועד אספקת המוצר שמקורו ב
ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ לאספקת של תחייבות הלא יחשב כהפרת הלתאום מועד אספקה, 

 המוצר. 
 

אדם שביצע את כרטיס אשראי ותעודת זהות ל יגתצטרכו להצבמועד אספקת המוצר 
כל העתקים על על ספח כרטיס האשראי והאספקה. אתם גם תצטרכו לחתום באופן אישי 

 . כםלחיוב חשבונואישור להזמנה כחשב תספח האשראי חתימתכם על  הדרושים.
 
 
 
 



 
  מוצרים רות בגיןיאחריות וש

 
 ם לתקינות המוצר שהוזמן ואף לתיקונו. אחראי . קומיוניקיישן בע"מ ו/או היצרןג`י.אר

 ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ אינה מתחייבת לספק מוצר חלופי. 
תלוי בזמני העבודה של אליכם מועד השבת המוצר  שלח ליצרן,נהמוצר הפגום מכיוון ש

 יצרן. ה
 השבת המוצר.  לזרז את התהליך כדי ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ תעשה כל שביכולתה 

אפשרות שלו הופסק, אנו נציע לכם  יצורהיאינו קיים במלאי או ששהזמנתם דה והמוצר במי
למוצר ערך . אם המוצר החדש לא יהיה שווה או מסוג ואיכות דומים ,לקבל מוצר חדש זהה

 שהוזמן על ידכם, ההפרש הכספי יוחזר על ידי החברה. 
 

 ביטול הזמנות ע"י ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ 
 
בכל אחד , על ביטול הזמנה ו/או ההתקשרות כםרשאית להודיע ל`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ ג

פקס או בתיעשה  ההזמנה ו/או ההתקשרות. ההודעה על ביטול מן המקרים המפורטים להלן
  ימי עבודה. 3תוך  באמצעות דואר אלקטרוני

 
 . המוצר בדף הנמצאיםבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים . במקרה 1 

 
. במקרים של היטלים, לא עודכן באתרש. במקרה של העלאה במסים, שינוי במחיר המוצר 2 

 והם נכנסובאתר, מוצרי החברה שהוצעו החלים על אחרים תשלומי חובה או /אגרות, ו
 .בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד הספקת המוצר ףלתוק

 
של גם מקרים  האתר. "כוח עליון" משמעותו לות. במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעי3 

במערכות תקשורת תקלה במערכת הטלפונים או תקלה מהותית במערכת המחשב,   תקלה
  .ות את ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מאחרות המשרת

 
שליטת ג`י.אר. ב שאינו. במקרה של אירוע בטחוני חריג או אירוע טרור, ובכל מקרה אחר 4 

  . את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים, אשר ימנע מקומיוניקיישן בע"
 
לרבות ובמיוחד  ,על פי הסכם הרכישהתם בהתחייבותכם . במקרה בו לא עמד5 

תם בכל מקרה בו מסר נתם ו/אולתשלום התמורה בעד המוצר שהזמבהתחייבויותיכם 
 . מלאיםו/או לא מדויקים ו/או לא  שגוייםפרטים 

 
את חיוב  תבטל כמובן, ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ באספקת המוצרביטול  בכל מקרה של

תחזיר למזמין כל סכום שנגבה מחשבונו עד למועד היא אף כרטיס האשראי של המזמין ו
היה , והיא תכםבכל אחריות כלפילא תישא הביטול. בכפוף לאמור לעיל, ג`י.אר. קומיוניקיישן 

  ביטול.לבקשר תכם א או לשפות פטורה מכל חובה לפצות
 
אינם  במודעת המוצרנתונים הכאשר תום לב, שנגרמה ב טעות בדף המוצרבמקרה של . 6 

בין קבלת המוצר הקיים בפועל, לבין קבלת  אפשרות לבחורלכם התינתן , תואמים את המוצר
 היחידה.  כםעל חשבון המוצר, וזו תהא תרופת כםהסכומים שנגבו מ

 
יקבלו את אלא ועד אשר ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ  כםור לבעלות. המוצר המוזמן לא יעב7 

ונמסר  כםהמוצר סופק ללאחר שבתשלומה ו תםמלוא התמורה בגין המוצר שהתחייב
  .כםלחזקת

 
  
 



 , עומדת מחלקת שירות הלקוחות של ג`י.אר. קומיוניקיישן בע"מ כם. לרשות8
 . אחה"צ 18:00 -ר ועד לבבוק 09:30ה`, בין השעות -בימים א` לקה פתוחההמח

 .077-4900427או בפקס  ,077-4900327בטלפון: 
 
: בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפטתהיה . סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת 9 

 . נצרתבאר שבע ו ירושלים,ת"א,  חיפה,
 

הנתונים ו"דף המוצר", ב ם המפורטיםמוצרים באתר נעשית בהתאם לתנאיה. רכישת 10
"קופה" בפרטי משלוח", ו/או סל הקניות. כמו גם ב"תהליך ההזמנה במסגרת  יםהמפורט

 . זה תקנוןב"אישור הזמנה" וב
 

תנאים ה כיאתם מסכימים הנתונים הנדרשים בתהליך ההזמנה, כאשר אתם ממלאים את 
או אי ו/. בכל מקרה של סתירה .אר קומיוניקיישןעליכם ועל חברת ג'י אלה הם שיחולוה

 . הזה בתקנון לבין האמור במודעת מוצר, יגברו הוראות התקנון האמור התאמה בין
 

  מדיניות הגנת פרטיות
 

ובעיקר בעמודים באתר  המידע שאנו אוספיםשלכם.  להגנת הפרטיותאנו מחויבים 
, דוא"ל, מגורים , ת.ז., כתובתמכםש  :כמפורט שבהם ניתן להזמין מוצר נדרש מידע

 .ו'ראי וכטלפון, מספר כרטיס אשמספר 
  

, שירות או מידע, אנו עושים שימוש מסוים זמנה של מוצרהבמידע הנמסר לשם ביצוע ה
חיוב, הוצאת  דוגמהנגזרת ממנה )לרק כדי לבצע את ההזמנה או כול מטרה אחרת ה

 (.'וכקבלה ו
 . הנדרש להשלמת המטלהגורם אחר, למעט  אףאינו מועבר לשקבלנו מכם המידע 

 
לצורך משלוח דוא"ל חוזר הזו נשתמש בכתובת הדוא"ל אנו דוא"ל לנו  םבמקרה ששלחת

 גוף אחר.  אףנמסור את הכתובת לולא למטרות אחרות. אנו לא 
על כך ואנו נפעל ידע אותנו יל ם מוזמניםלקבל מידע נוסף את ניםמעוניי םאם את

 . בהתאם
 

אמצעי ל הנוגעיםכל שימוש בפרטים  .אר קומיוניקיישן לא עושהשחברת ג'יכמובן 
כרטיס מדובר בתשלום בבין אם מלבד לצורך ביצוע התשלום, , םהתשלום שהעברת

 . מספר חשבון בנקבאשראי או 
 

  המחוייבות שלנו לאבטחת מידע
 

החברה . הכניסה לא מורשית למאגרי המידע של תונע. אר קומיוניקיישן מחברת ג'י
 ימוש נכון בנתוניםשה ששיעעל המידע מעודכן, ומוודאים ועובדיה שומרים כל העת 

ברמה הגבוהה הליכים טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח ה יישמחברתנו . שהתקבלו
 באתר.  נאסףאת המידע שביותר 

 


