ברוכים הבאים לחברת אספרסו קלאב (להלן" :החברה") ,מועדון עולמי של אוהבי קפה.
החברה עוסקת בייבוא ושיווק של מכונות קפה בשיטת הקפסולות ,אשר מציעה ,בין היתר,
פתרון קפה בשיווק ישיר הן ללקוחות במגזר הפרטי והן ללקוחות במגזר העסקי.
בנוסף ,החברה מציעה למכירה אביזרים שונים (כדוגמת כוסות אספרסו ,מקציף חלב
אוטומטי ,מעמד קפסולות ועוד) להשלמת חווית הקפה אותם ניתן לרכוש ישירות מהחברה
(להלן" :האביזרים").

א.
ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

 .1כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.
על כל הזמנה שתבוצע עם החברה או עם כל אחת מהחברות הקשורות אליה באמצעות
ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה והשרות לפי נוסחם באותה עת ,כפי שהם
יפורסמו באתר האינטרנט של החברה .בביצוע ההזמנה ,הנך מאשר שקראת ,הבנת
וקיבלת ללא הסתייגות ,את תנאי המכירה והשרות הכלליים ,כל רכישה שמתבצעת בין
אם פרונטאלית או באמצעות הטלפון או האתר ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי
תקנון זה.
החברה רשאית בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות תקנון זה .
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 1891-להלן:
"חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו ,ככל שהן חלות על החברה (להלן:
"ההוראות") ,למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור
בוצעה ,במסגרת פעילות החברה אם במפורש או במשתמע.
למען הסר ספק ,בהירשמות לקבלת "הצעה לרכישת חבילת קפה ומכונה" ו/או "הצעה
למכונת קפה" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מטעם
החברה .מטרת הדואר האלקטרוני ו/או המסרונים לידע את קהל המתעניינים במבצעי
החברה .אתה רשאי ,בכל עת ,להודיע לחברה על סירובך לקבל כל מסר פרסומי ,לרבות
ע"י שליחת הודעה ל–  info@espresso-club.co.ilו/או ביצירת קשר בטלפון .*4884
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות
התקנון.
 .2מי רשאי לבצע עסקאות עם החברה

א .כל אדם ,לרבות חברה ,רשאי לרכוש ממוצרי החברה ,לרבות ביצוע רכישות באמצעות
הטלפון או האינטרנט ,בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
•
•
•
•

הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
ללקוח מלאו  19שנים;
הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
הלקוח הוא בעל כתובת בישראל;

ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר מכל אדם
שהוא ,באופן זמני או לצמיתות ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה
על כך מראש ,לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
•
•
•
•
•
•

הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
הלקוח מסר בעת ביצוע העסקה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או
בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
בכוונת הלקוח לשוב ולמכור בכוונה עסקית את השירותים ו/או המוצרים שנרכשו
לצד ג'.
 .3המכירה ותנאי המכירה של המוצרים

א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

החברה מציעה למכירה מכונות אספרסו בשיטת הקפסולות ,קפסולות המכילות תערובות
קפה ,שוקו ותה ומוצרים נלווים להשלמת חוויית הקפה .המוצרים מיובאים מחו"ל
והרכישה מתבצעת ישירות מהחברה.
הצעות המחיר הנשלחות ללקוח ע"י החברה או מי מטעמה ,יהיו מוגבלת בזמן (אף
שלחברה הזכות להאריך מפעם לפעם את זמן המכירה) ,כל הצעות המחיר מותנות
בכמות הזמינה במלאי.
הזמנות מתבצעות באחת מהאפשרויות הבאות :
 בטלפון 30-6456733 :או בחיוג מקוצר* 4884 :
 בפקס30-6456633 :
 באתר אספרסו קלאב www.espresso-club.co.il :
 בחנות הבוטיק של אספרסו קלאב  :רח' בזל  ,04ת"א.
 המרכז הלוגיסטי של אספרסו קלאב  :רח' צבי ברגמן  ,8א.ת .סגולה ,פ"ת.
כל ההזמנות כפופות למגבלות כמות – מינימום ומקסימום ו/או מגבלות תקופתיות
ולמלאי הזמין בחברה בעת ההזמנה.
התיעוד במערכת אספרסו קלאב ,ובכלל זה התיעוד במערכת התשלומים ,מהווה הוכחה
להזמנה ולביצועה עסקה.
בכל עסקת רכישה של מוצרים ,משמעות מסירת פרטי אמצעי התשלום ופרטיו האישיים
של הלקוח (כגון :מס' ת.ז ,.כתובות וכד') וסיום ההליכים הנלווים לרכישה ,לרבות הליך
התשלום ,מהווה הסכמה של הלקוח להצעה לרכישת המוצרים מהחברה בהתאם לכל
התנאים וההתניות ,שייקבעו על ידי החברה .למען הסר ספק ,אין כל ודאות ו/או חובה כי
של החברה שהעסקה תאושר ו/או תושלם.
בנוגע לרכישת מוצרי החברה ,יש לבחור את המוצר/ים ולמסור פרטים לשם השלמת
הרכישה .יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים אחרת לא נוכל להבטיח את
מימוש ההזמנה .מסירת כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ייחשב לביצוע הזמנה ע"י
הלקוח (להלן "הזמנה") .אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי.
משלוח דואר אלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.
בכדי לאפשר רכישה ממוצרי החברה ,יחויב הלקוח לפתוח חשבון שבאמצעותו ,יוכל
הלקוח לבצע הזמנות מוצרים.

 .4המכירה ותנאי המכירה של חבילות ההצטרפות למועדון
א.
ב.
ג.
ד.

חבילות ההצטרפות הינן עסקאות לרכישת מכסת קפסולות קפה מראש ,למשך תקופה
של  11חודשים.
חבילות ההצטרפות הינן עסקאות תשלומים ,המכסות את עלות מחיר קפסולות הקפה
הנרכשת מראש ואיננה עסקה מתמשכת עם חיובים משתנים ,לפי הגדרת "עסקה
מתמשכת" בחוק הגנת הצרכן.
חבילות קפה ומכונה מאפשרות הזמנה מתערובות הדגל בלבד.
הזכאות לאספקת הקפה עד הבית הינה בהתאם למספר המשלוחים בחבילה.
 .5רישום למועדון החברה

א .לשם ביצוע רכישה יהיה על הלקוח למסור את פרטיו אישיים ,לרבות:
• שם פרטי ושם משפחה;
• כתובת דואר אלקטרוני;
• בחירת סיסמא;
• תעודת זהות;
• מספר טלפון;
• פרטי כרטיס אשראי;
• כתובת למשלוח
ב .הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק .החברה תהא רשאית לנקוט
בכל צעד משפטי כנגד מגיש הפרטים הכוזבים ,כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו
לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 .6תשלום
המחירים המוצגים ע"י נציגי החברה ובאתר הרשמי של החברה כוללים מע''מ על-פי
הדין ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
רכישת מוצר שאושרה ו/או רכישה של שירות ו/או הזמנה של המוצר מחייבת בתשלום
מלוא הסכום בטרם קבלת המוצרים ו/או השירות.
החברה תהא רשאית לבטל רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי במידה ולא נמסרו
הפרטים המלאים ע"י הרוכש.
במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש ,תבוטל
רכישה שאושרה ,המוצר ו/או השירות לא יסופקו ,ודמי ביטול כמפורט להלן יחולו.
המחירים אינם כוללים דמי משלוח .דמי המשלוח ,אם בכלל ,ישולמו עם התשלום בגין
המוצר/ים .במכירה בתשלומים ,רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום
הראשון.
 .7אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו

א .אספקת המוצרים ו/או השירותים תבוצע על ידי החברה או ספק מטעמה ,בהתאם לכל
התנאים וההתניות המופיעים בתקנון זה ו/או בהצעת המחיר הנשלחת ללקוח ו/או בעלון
המצורף לאריזת המוצר.
ב .החברה צורכת את שירותיה של חברת שליחויות חיצונית ,אשר אחראית על אספקת
והובלת המוצרים עד לבית הלקוח .החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים

ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.

יב.
יג.
יד.
טו.

א.
ב.

במהירות המרבית ,אך לא מתאפשר לחברה לנקוב מספר ימים להם החברה יכולה
להתחייב לאספקת המוצרים.
החברה תעשה את כל מאמציה לספק המוצרים עד בית הלקוח בטווח זמן של  0ימי
עסקים ,עם זאת בשל מעורבותה של חברת שליחויות חיצונית ,החברה לא תעמיד פיצוי
בגין חריגה מטווח הזמנים.
החברה תספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם ,לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת
ההזמנה ,לפי מועד אישור העסקה ובהתאם לאזורי החלוקה של החברה.
האפשרות להזמין מוצרים מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של
דואר ישראל או חברת המשלוחים ,לפי המקרה (להלן" ,אזורי החלוקה") .החברה
רשאית ,אך לא חייבת לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה ,בתיאום טלפוני
מראש .לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה ,לא נהיה חייבים
לספקה.
זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה' ,לא
כולל ימי שישי ,שבת ,ערבי חג וימי חג(
דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות
להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום
הנגבה בגין הובלה רגילה.
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם
כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של
מוצר באמצעות החברה ,ויחייב את הלקוח.
וידוא מצב טובין – באחריות הלקוח לוודא את כמות ומצב הטובין מיד בעת קבלת
המשלוח.
במקרה של נזק או חוסר של פריט ,יש להודיע על כך למוביל מטעם חברת השליחויות
ולהגיש לחברה דרישה לפיצוי בכתב ,תוך  49שעות מיום קבלת המשלוח ,בצירוף
חשבונית ותעודת משלוח חתומה .ככל שהנזק או החסר באחריותה של החברה ,החברה
תספק לך מוצר זהה או תחליפי.
בזמן אספקת המוצר ,רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח בעת
מסירת הפריט ,ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל
כרטיס האשראי על גבי אישור מסירה כתנאי למסירה המוצר .
כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר ,כפוף הביטול לכך שהלקוח
יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול
מכל מין וסוג שהוא לאחד מסניפי החברה כאשר עלות המשלוח תהה על חשבון הלקוח.
במקרים שמוצר יחזור בגלל פרטים שגויים שמסר הלקוח ,יחויב הלקוח בתשלום בגין
דמי משלוח וטיפול.
יובהר כי דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח ,כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר,
אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
 .8ביטול רכישה מצד הרוכש
כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו
על פיו .להלן מצורפות מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.
ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לחברה.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

א.
ב.
ג.
ד.

ברכישה של מוצר חשמלי בעסקת מכר מרחוק ,רשאי הרוכש לבטל את העסקה ,מיום
עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר החשמלי או מיום קבלת
המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן ,לפי
המאוחר מבניהם.
ברכישה של מוצר חשמלי מבית העסק ,לא תינתן אפשרות להחזיר המוצר החשמלי
לאחר שנעשה בו שימוש ,לפי הגדרת "שימוש במוצר" בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
ברכישה של שירות ,רשאי הרוכש לבטל את העסקה ,בתוך ארבעה עשר ימים מיום
עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב)
לחוק הגנת הצרכן ,לפי המאוחר מבניהם ,ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות  1ימי
עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה,
נסיעה ,חופש או בילוי ,עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן
השירות.
ברכישה של קפה ומוצרי מזון אחרים ,העסקה איננה ניתנת לביטול .אין באמור בסעיף
זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית והרוכש יישא
בעלות דמי המשלוח ודמי השימוש במוצר החשמלי .
 .9ביטול רכישה מצד החברה
החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בשל כל סיבה ,ובכל עת ,לבטל או
להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה ,כולה או חלקה ,ו/או את פעילות האתר,
כולה או חלקה.
הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח או לרוכש ,והחברה תימנע מחיוב
כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים
ו/או מוצר ,ככל ששולם.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור ,לא תהיה ללקוח או לרוכש כל טענה ,תביעה
ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
במידה והתגלה כי אחד ממוצרי החברה אזל מהמלאי ,רשאית החברה לבטל את
ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך .בוטלה הזמנה כאמור ,החברה לא תהיה
אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ,עקיף ,תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

 .11אחריות
א .החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד .החברה לא תישא
באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה ,או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו
היו פגומים ,אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה .במקרה זה
תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה .אלא אם כן נכתב אחרת,
כל מידע המוצג באתר או בקטלוגים השונים לגבי מוצרי החברה ,טיבם ואיכותם נמסרו
לחברה על ידי הספקים של מוצרי החברה ,ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של
האחרונים.
ב .אחריות התיקונים על מוצרי החשמל ניתנת בכפוף לתנאים המפורטים בטופס האחריות
המגיע עם המוצר .אחריות זו אינה גורעת מכל חובה שמוטלת על הצרכן בדבר שמירת
המכונה ואופן הטיפול בה .על מנת להאריך את תקופת האחריות למכונה ,ניתן ליצור
קשר עם החברה.
ג .החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים
הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש החורג מהמצוין בטופס האחריות.

ד .החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים
הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בביצועי הזמנות.
ה .בכל מקרה ,החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו
בשליטתה המלאה.
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

 .11סודיות ופרטיות
כל פרטיו האישים של הלקוח (שם ,כתובת ,טלפון ,דואר אלקטרוני וכדומה) ,יישמרו
במאגרי המידע של החברה.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח ,אלא לביצוע
תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך .פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר
זולת לצורך זה.
למרות האמור לעיל ,החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי
במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או
בצדדים שלישיים כלשהם ,הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי
חוקי ,אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי
וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח ,ללא זיהוי המשתמש הספציפי,
לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
מאחר שייתכן ויבוצעו פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות
בלתי חוקיות .אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או
להשתמש בו לרעה ,לא תהיה ללקוח כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה.
החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב " -עוגיות )”" (“cookiesעל מנת לספק ללקוחות
שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
המידע שנאסף אודות הלקוח יישמר במאגרי המידע של החברה.
בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון ,החברה לא תהא
אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר ,שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע
זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה .
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 .12דין ושיפוט
א .הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו ,הוא הדין הישראלי
בלבד.
ב .בכל מקרה של מחלוקת ,תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות
הבלעדית לדון בה.
 .13תנאים נוספים
א .טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה .
ב .תמונות המוצרים בפרסומים השונים ו/או באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד .בנוסף,
ייתכנו הבדלים במראה ,בגוון ,בגודל ,וכיו"ב בין המוצר ,כפי שהוא הוצג ,לבין המוצר
במציאות .
ג .המועד שנרשם ,לכל עניין ועניין ,במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

