
 המרכז הישראלי לפאדלשימוש באתר תקנון 

 

מספקת שירותי השכרת הנך גולש באתר חברת המרכז הישראלי לפאדל )להלן "החברה"( ה

 טניס.-מגרשים ואימונים בתחום ענף הפאדל

 

 כללי

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום 

 .בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע באתרבתקנון זה ו/או 

שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת 

שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע 

בות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לר

 .מגורם שלישי אתרבאמצעות  הזמנת מגרשיםהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או 

 מדיניות אחריות      

 
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, המידע וחומר אשר הגישה אליהם 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי  .(”AS IS“) ”שהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הגולש כמו

אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ו/או 

התכנים המופעים בהם והוא אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם. 

רים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות הגם שמפעיל האתר נוקט אמצעים סבי

התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של מפעיל האתר להתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול תקלות, 

’, הפרעות או טעויות. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו

מאמץ למנוע זאת, הוא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.  למרות מפעיל האתר עושה

בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, 

במפורש או מלכלא, לגבי: א.המידע והחומר המצוי באתר; ב. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה 

מתאפשרת באמצעות האתר; ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה  אליהם

באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע 

חסוי או רגיש דרך האתר; ה. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה 

ילה את האתר או את הגישה לאתר. מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי )במישרין ו/או בעקיפין( לכל המפע

נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן )לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש 

קרה של הסתמכות ב(, כתוצאה מהשימוש )לרבות חוסר היכולת לשימוש( באתר, בתכניו )לרבות במ”וכיוצ

על תכני האתר(, או בשירותים השונים המסופקים בו. בכלל זאת מפעיל האתר לא תהיה אחראית לתכני 

צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא )לרבות לשון 

גידופים, בוטות מינית, פגיעה הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות ו

ב(. מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / ”ברגשות הציבור גזענות וכיוצ

ב. אחריות הגולש לנקוט אמצעי הגנה ”זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים וכיוצ

גיבוי המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו. מקובלים )כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס(, 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בין הגולש לבין הגופים, עבורם 

מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. מפעיל האתר או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל 

בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או 

 .פעולה באתר זה

 

 הזמנת מגרש

.  בעת הזמנת YOMANהזמנת מגרש מתבצעת באמצעות הפניה לאתר גורם שלישי, של חברת 

.  בתום הזמנת YOMANהמגרש על המזמין להזין פרטי מידע אישיים אשר ישמרו במאגרי אתר 

האלקטרוני, בהתאם למידע -בכתב לביצוע ההזמנה לכתובת הדואר מגרש יקבל המזמין אישור

הזמנת מגרש ניתן לבצע עד לשעתיים טרם השעה   אותו הזין באתר טרם ביצוע ההזמנה.

המבוקשת וזאת רק בהתאם לשעות הפעילות המוגדרות באתר.  הזמנת מגרש החורגת 

 המצוינים באתר. מהגדרות אלו ניתן לבצע באופן טלפוני בהתאם לפרטי ההתקשרות

 

 

 



 מדיניות ביטולים

שעות  4טל את הזמנתו עד , רשאי לבו/או בכל אמצעי אחר כל המזמין מגרש באמצעות אתר זה

בקשה , ללא כל סיבה.  את ביטול ההזמנה יש לעשות על ידי שליחת טרם השעה שהוזמנה

מאמצעי הקשר אחד או באמצעות  padelisraelinfo@gmail.comלביטול לכתובת המייל: 

שעות טרם השעה שהוזמנה, יזוכה  4במקרה של ביטול מצד המזמין, עד   המופיעים באתר.

 המזמין במלוא עלות ההזמנה.

, ללא כל שעות לפני השעה שהוזמנה 4המגרש עד  רשאית לבטל את הזמנתמצידה החברה 

ות לבטל את או קיצוני שומרת לעצמה החברה את הזכו/סיבה. במקרים של מזג אוויר גשום 

, בכל עת ומכל סיבה במקרה של ביטול מצד החברה  ההזמנה בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת.

 יזוכה המזמין במלוא עלות ההזמנה.

 

 

 מדיניות פרטיות

הפועלת על פי כל דין.   WIXהמידע הנמסר על ידי המשתמש באתר זה, מאובטח על ידי חברת 

והזנת  חברת טאג א טיים בע״מ נותנת השירות,זמנת מגרש, הגלישה מופנית לאתר בעת ה

 המידע האישי מאובטח על ידה. 

על ידי המשתמשים באתר, ללא  רהחברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שיימס

ישי, מלבד האתרים אשר הסכמתם לכך.  החברה מתחייבת לא להעביר את המידע לגורם צד של

 פרטי אשראי.צוינו לעיל, אך בכל מקרה ללא העברת 

 

 מידע אבטחת

באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע  תנוקט החברה

 שמוסרים לקוחות.

אינו מתבצע באתר החברה אלא מופנה לאתר גורם שלישי, כל העברה של מספר כרטיס אשראי 

השירות  הפועל על פי כל דין.  יחד עם זאת, המזמין מתבקש לעיין בתקנון נותנת

https://yoman.co.il/Termsלא החברה שליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, . במקרים שאינם ב

לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם  תהיה אחראית

 מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 


