
   14/02/23עדכון אחרון:  הגיג מועדון צרכנים –תנאי שימוש 

"המשתמש/ים"  –להלן ( מברכת אותך )"החברה" "אנו" או "אנחנו" –להלן (הגיג מועדון צרכנים בע"מ 

  על שימושך בשירותינו. תנאי שימוש אלו חלים על:"אתם") "אתה"  הלקוח/ות""

, לרבות ביצוע הזמנה )"אתר"-ה( thegigclub.com  בכתובת שימוש באתר האינטרנט שלנו  )א(

  דרך האתר; 

 ; המועדון", כהגדרת מונח זה בהרחבה להלן"( טרפות למועדון הקניות שלנוהצ  )ב(

דואר אלקטרוני, שירותי  ,ביצוע הזמנות וקניות ישירות מהחברה, לרבות באמצעות קטלוג  )ג(

 טלפון, פקס או כל דרך התקשרות אחרת שאנו עשויים להציע(, WhatsApp הודעות )למשל

 )"ים"השירות -הכל ביחד (מעת לעת 

מי  .התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים  )ד(

 21תכלת מרדכי וכתובתנו:  515891406אנחנו: אנו חברת הגיג מועדון צרכנים בע"מ, ח.פ. 

 13ירושלים בניין "פנינת חמד" קומה 

מת, להעמיד ראש קבוצה: החברה עשויה, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וזמינות קיי

סוכנים אזוריים אשר יסייעו להם בביצוע קניותיהם וטיפול בפניות הקשורות לכך  לרשות הלקוחות

לב כי החברה אינה מתחייבת להעמיד ראש קבוצה בכל אזור גיאוגרפי  . שימו)"ראש קבוצה" –להלן (

בשירותים, ניתן  פניות לקוחות: בכל שאלה או בקשה בנוגע לשימוש .או לשייך לכל לקוח ראש קבוצה

,*באמצעות  0559204248התמיכה שלנו חינם בטלפון  לפנות לראש הקבוצה הרלוונטי, למוקד

   [A0556790985@gmail.com]. דוא"לאו באמצעות  WhatsApp האתר, באמצעות אפליקציית

 מדיניות המשלוחים: מדיניות המשלוחים זמינה באתר, בכתובת

]policy_delivery/main/com.thegigclub://https , ] ומהווה חלק אינטגרלי מתנאים אלה. החברה

את מדיניות המשלוחים מעת לעת )לרבות וללא מגבלה את גובה דמי משלוח ואזורי  רשאית לשנות

הבלעדי. שינויים אלה לא יחולו על הזמנות שנקלטו במערכת החברה  המשלוח(, לפי שיקול דעתה

עשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים בחלונות זמני אספקה: אנו נ .לפני מועד השינוי

המשלוחים. עקב עומס הזמנות, תקלות למיניהן ו/או נסיבות אחרות,  אספקה המופיעים במדיניות

במקרים אלה נעשה מאמצים סבירים על מנת לספק את  .יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה

הלקוח, אולם למעט כפי שנדרש על פי  בתיאום מול ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר

אספקת הזמנה או כשלים  דין, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מעיכוב, אי

 .בשעות עומס בביצועה. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים

יות להישלח אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים עשו

אודות מבצעים והנחות. שים לב כי בעצם רישומך לשירותים וקבלת תנאי שימוש אלה,  לרבות מידע

פרסומיות כאמור וכן הודעות נוספות הנדרשות לשם אספקת השירות.  אתה מסכים לקבלת הודעות

כל פרט קשר אחר מרשימת התפוצה שלנו או לבטל מייל או  -המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי

אשר יופיע "( Unsubscribe"( כפתור ההסרה קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על

נוספים, נא ראו את מדיניות  בהודעה הרלוונטית או באמצעות פנייה אלינו כאמור לעיל. לפרטים

סירוב החברה לביצוע  [.policy_delivery/main/com.thegigclub://https[ הפרטיות שלנו בכתובת

לרכישת  הזמנות: שירותי החברה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה. קבלת הזמנה מאת המשתמש

 מוצרים תהווה הצעה מצידך לרכישת מוצרים. קבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של

קה הרלוונטי וכן בהתאם לתנאי המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה, לכיסוי איזור החלו

אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, ו/או שלא לתת למשתמש כלשהו את הזכות  שימוש

להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו, וזאת ללא צורך במתן נימוקים או הצדקות  לבצע רכישות ו/או

ת, בין היתר, לקבלת בהקשר זה יובהר כי החברה רשאית לסרב, או להפחית כמות הזמנו .כלשהם

מגופים קמעונאיים ו/או גופים עסקיים אחרים, וכן )ב( במידה והוזמנו  )הצעות לביצוע הזמנות )א

  .מוצרים מאותו סוג ( 24בהזמנה אחת מעל עשרים וארבעה )
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