כללי
ברוכים הבאים לאתר ( www.6cn.co.ilלהלן" :האתר") המופעל ע"י חברת  - 6חוצה צפון בע"מ (להלן:
"החברה").
אנא קרא תקנון זה בקפידה ,שכן השימוש באתר מהווה הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בו כלשונם.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ,ללא צורך בהודעה מראש ,או בדיעבד .כל
שינוי בתנאים אלו יופיע באתר ,תחת תקנון זה.
תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר
.1

מטרת אתר זה היא לספק מידע ושירותים אודות כביש  6חוצה צפון ,מקטע יוקנעם ומקטע סומך.

.2

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לתנאי תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.

אחריות החברה
.3

החברה פועלת על מנת שהמידע המועלה על ידה ו/או על ידי מי מטעמה לאתר יהיה נכון ומדויק ככל
שניתן .יחד עם זאת ,ייתכן כי יחול אי דיוק ו/או טעות במידע ו/או שיבוש בדרך העברתו אל המשתמש,
והמשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך ועליו להביא
בחשבון אפשרות לסטיות ,שיבושים ואי דיוקים.

תכנים מסחריים ופרסומיים
.4

האתר עשוי לכלול ,בין היתר ,תכנים מסחריים הנמסרים לפרסום באתר על ידי מפרסמים שונים,
לרבות בדרך של פרסומות כתובות או קוליות ,באנרים ,מודעות קופצות וכיו"ב.

.5

החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר .האחריות הבלעדית לתכנים
המסחריים כאמור ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

.6

להסרת ספק מובהר כי פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם החברה
לרכוש את המוצרים ,השירותים והטובין המפורסמים באתר.

.7

כל עסקה שתעשה בין המשתמש לבין המפרסם ו/או מי מטעמו בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים
באתר תהיה בין המשתמש לבין המפרסם ו/או מי מטעמו בלבד ,ובכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה
אינם צד לכל עסקה כזו והם לא יישאו באחריות לשירותים ,מוצרים וטובין שהוצעו או הוצגו באתר או
אשר ירכשו באמצעותו.

קישורים לאתרים אחרים
.8

באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם מנוהלים ו/או
מתפרסמים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ,והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם .החברה
אינה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

.9

החברה אינה נושאת בשום אחריות לאמינותם ,לעדכניותם ,לחוקיותם ולכל היבט אחר הקשור באותם
קישורים ואותם אתרים אליהם הקישורים עשויים להוביל ,ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם
מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
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קניין רוחני
.10

האתר לרבות עיצובו ,תוכנו ,יישומי התוכנה שבו ,השמות וסימני המסחר ,הינו קניינה הבלעדי של
החברה ,למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש.

.11

המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים ,להעתיק ,לשכפל ,לשווק ,לפרסם ,להפיץ ,לשדר ,להציג ,לשנות,
ליצור יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר ,כל חלק מן האתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים
המסחריים המוצגים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

.12

אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר ו/או בחומר המוגן לשום מטרה בלתי חוקית ,ולשום מטרה
האסורה על פי התנאים ,ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

.13

האתר והתכנים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור
.14

המשתמש רשאי לפנות אל החברה בכל נושא רלוונטי ,באמצעות פניה למוקד השירות הטלפוני שמספרו
 03-9533929/*6102או בפניה למשלוח דואר אלקטרוני בכתובת .6cn@6cn.co.il

.15

המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של החברה לצורך קבלת הטבות ,מבצעים ועדכונים לדואר
האלקטרוני שמסר.

.16

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם ,במישרין או בעקיפין ,למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור,
כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור ,מההסתמכות על רשימת הדיוור ,השימוש במידע המועבר
במסגרתו או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

ביטול מנוי
.17

משתמש אשר נרשם כמנוי לכביש  6צפון (מקטעים יוקנעם סומך) ,רשאי לבטל את ההסכם מכל סיבה
שהיא ,בהודעה בכתב או בעל פה לחברה .במקרה בו ההודעה נמסרה במרכזי השירות של החברה (הגעה
פיסית של הלקוח למרכזי השירות) או בשיחה למוקד הטלפוני  -הביטול יהיה מיידי .במקרה בו
ההודעה נמסרה באמצעות הפקס ,דואר רשום ,דואר אלקטרוני או באמצעות השארת הודעת ביטול
באתר אל החברה ,ביטול ההסכם ייכנס לתוקף בתוך  3ימי עסקים .בקשת הביטול באתר תקלט בתוך 3
ימי עסקים מהמשלוח .חובת המשתמש לוודא טלפונית שהודעת הביטול נקלטה במערכות החברה.

פרטיות
.18

באתר עשויים לעשות שימוש ב'עוגיות" ) (cookiesכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש' .עוגיות' הן קבצי טקסט שדפדפן
המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש .קבצים אלה
מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש ,משך הזמן שהייה באתר ,מהיכן המשתמש
הגיע לאתר ,מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד .המידע בקבצים הללו
מוצפן ,והחברה נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע
האגור בהם.

.19

על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור מידע באתר ומסירתו נעשית בהסכמתו ומרצונו ,בין
היתר ,על-פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-

.20

כל מידע הנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגר המידע של החברה ולשמש לצורך קבלת
החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד .כמו כן ,בעצם מסירת מידע באתר ,מצהיר בזאת המשתמש כי
החברה רשאית להעביר את המידע שנמסר לכל צד שלישי לצורך אספקת שירות והצעת שירותים
למוסר המיד ע ,ו/או במקרה בו תעמוד החברה בפני הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין
מעשים שביצע המשתמש באתר ,ו/או ככל שיידרש על-פי חוק ,צו שיפוטי או דרישה של רשויות אכיפת
החוק על-פי כל דין.
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.21

המידע שנמסר על ידי המשתמש לחברה יועבר על פי הצורך ועל פי העניין לרשות הרישוי ומידע אודות
החיובים אשר על המשתמש לשלם לחברה יועבר ,על פי הצורך ועל פי העניין ,לחברות כרטיסי אשראי
או לבנקים הפועלים בישראל וכן לכל גורם אחר ככל שיתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור
את אותו מידע.

.22

החברה ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע ,התואמים את הסטנדרטים הנהוגים
באתרי אינטרנט מסוגו של האתר .למרות האמור ,קיים סיכון של חדירה לאתר .המשתמש באתר זה
מאשר ,כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לו ,אם יגרם ,מכל סוג שהוא ,במישרין או
בעקיפין ,כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או גישה בלתי מורשית לאתר.

תנאים נוספים
.23

המשתמש מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק,
הפסד ,הוצאה ,תשלום ,אובדן רווחים ,פגיעה במוניטין ובשם הטוב ,שייגרמו לה ,לרבות בגין שכ"ט
עו" ד והוצאות משפטיות ,עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של
צד שלישי הנוגעת לפעילותו ו/או של מי מטעמו באתר ,לרבות עקב העלאת תוכן גולשים ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד העומד לחברה על פי כל דין.

.24

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ,כולה או חלקה ,באופן זמני או באופן קבוע בכל עת ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי.

.25

המשתמש מודע לכך שהוראות תקנון זה עשויות להתעדכן ו/או להשתנות מעת לעת ,ואלה יחייבו אותו
מרגע עדכונן ו/או שינוין.

.26

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-
אביב  -יפו ,אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
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