תנאי שימוש/תקנון
האתר ( 80seret.co.ilלהלן" :האתר ") הינו אתר ברשת האינטרנט ,המשמש כפלטפורמה לרכישת מוצרים
ו/או כרטיסים לפרוייקט "שנות השמונים  -הסרט" (להלן" :הפרוייקט") אשר הינו בבעלותם של היוצרים,
חברת ״שנות השמונים – הסרט בע״מ״ ח.פ( 516039963 .להלן :״החברה״).
האתר מציע לקהל הרחב לתמוך ולסייע בהפקת הסרט באמצעות "גיוס המונים" ,רכישה מוקדמת של
כרטיסים לסרט ו/או מרצ'נדייז באמצעות מדרגות מכירה שונות בסכומים שונים ,הכסף שנצבר מיועד
להשקעה בפיתוח ותקציב הפקת הפרוייקט ע"י החברה ,על כך המשתמע מכך.
מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות
בלבד .כל הרוכש שירותים ו/או עתיד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף
בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
השימוש באתר
 .1כללי
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

האתר מספק שירות מקוון ( )line-Onברשת האינטרנט לצורך גיוס המונים המציעה לתומכים
המעוניינים שהפרויקט יצא לפועל אפשרות לרכישת מוצרים ו/או כרטיסים בהתאם למדרג
המפורט באתר ולהלן (להלן" :הרוכשים" ו/או "התומכים").
האתר משמש כפלטפורמה של החברה באמצעותו מציגה החברה את הפרויקט לקהל התומכים
הפוטנציאלים ,והתומכים מצדם יכולים לבחור אם לתמוך בפרויקט או לא.
בנוסף מאפשרת החברה לבצע באמצעות האתר רכישת תשורות (תשורות  -מדרגות התמיכה
בפרוייקט ) שונות בשיטת המכירה הקבוצתית ,תשורות אשר באחריות החברה לספק לתומכים
במקרה והעסקה יצאה לפועל (הפרויקט עמד ביעד הגיוס המוגדר).
"יעד הגיוס" ו/או "תנאי הסף"  -כשסכום הרכישות המצטבר ל  .₪ 4,000,000החברה תהיה
ראשית להפחית את הסכום הקבוע ולקבוע יעד גיוס נמוך יותר לפי שיקול דעתה.
בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18
לפחות.

 .2משתמש הקצה
 .2.1משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר ,בין אם הוא תומך/רוכש או
מבקר באתר (להלן" :משתמש הקצה").
 .2.2יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.
 .2.3משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטיותו ו/או סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או
למידע אותו הוא מעלה לאתר.
 .2.4משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות ,שאינן בשליטת החברה
וכי החברה אינה ו /או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע .כמו כן ,ייתכן והאתר יהיה
לא זמין מעת לעת מסיבות שונות ,לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או
בלתי תלויות בחברה .בנוסף ,יתכן שהגישה לאתר תופרע ,תושעה ו/או תופסק ,באופן זמני או
לצמיתות .משתמש הקצה פוטר את החברה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או
ייגרם לו עקב האמור לעיל.
 .2.5החברה תהא רשאית ,בכל עת ,לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר,
לרבות תוכן ,שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר .החברה רשאית להפסיק או
לשנות פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר ,רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת
מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור
אחרים.
 .3רישום ושימוש באתר
 .3.1בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך :שם פרטי ,שם
משפחה ,דואר אלקטרוני ,כתובת ופרטים נוספים.
 .3.2בעת רכישת מוצר ו/או שרות מידי החברה עליך להזין פרטים נוספים הכוללים :טלפון ,כתובת,
מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
 .3.3בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים ,מדויקים ומלאים
ושכרטיס האשראי ,הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלך/בבעלותך .במידה והזמנה תבוצע
ללא הפרטים המלאים שלך ,החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה .על פי חוק אינך חייב למסור
את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד .עם זאת ,אם לא מסרת את כל
הפרטים המבוקשי ם לא תוכל להשתתף במכירה או ברכישה.
 .3.4יובהר כי פרטי כרטיס האשראי שלך נשמרים במערכת עד לאיסוף יעד הגיוס ע"י החברה ,קרי
הוצאת הפרוייקט לפועל ,רק אז יבוצע חיוב של כרטיס אשראי בסכום הכרטיס שהוצע לך ונבחר

על ידך ,כמו כן בכפוף לחיוב העסקה בכרטיס אשראי כאמור תישלח הודעה למשתמש הקצה
(בהתאם לפרטים שמסר) והוא יהיה רשאי לבחור את מקום ההקרנה ,מועד ,כסא וכיו"ב.
 .3.5מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו
במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
 .3.6למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי
הן לעסקה והן לגבייה.
 .3.7לחברה שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/מכירתך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי
שתדרש לכל נימוק ,לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים ,חלקיים או לא מדוייקים .הגשת פרטים
כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילי ת עפ״י חוק .החברה יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד
מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש
הליכי המכירה באתר.
 .3.8משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון ,קו תקשורת ,מחשב ,חומרה וכל ציוד אחר
הנדרש ("הציוד") כ כל שנדרש ,על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות
בכך.
 .3.9החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה
כתוצאה משימוש באתר.
 .3.10האתר הינו קניינה הבלעדי של החברה .כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה
חוקית בלבד.
 .3.11משתמש הקצה אשר רשאי להשתתף ברכישות המוצעות באתר ,הינו אדם אשר מלאו לו  18שנים
וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ,אמצעי זיהוי תקף וכרטיס אשראי תקף של אחת
מחברות האשראי.
 .3.12משתמש הקצה לא יפרסם או יפיץ בקשר עם האתר כל חומר ,אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם
של אחרים ,לרבות זכויות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי ,מאיים ,פוגעני ,מטעה,
מעליב ,משמיץ ,דוחה ,חודר/מפר פרטיות ,וולגרי ,גס ,מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות,
מעודד התנהגות פלילית ,מקים עוולה אזרחית ,בניגוד לצו האוסר פרסומו ו/או שמפר בדרך אחרת
כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם ,זאת
ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש .הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על
אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.
 .3.13משתמש קצה לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או כל קוד ,תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל
טכני פוגעני .הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.
 .3.14כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,מגביל ו/או מונע ו/או
מפריע ו/או מהווה או עלול להוות פגיעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה
אסורה.
 .3.15החברה רשאית למנוע את השתתפות משתמש הקצה במכירות באופן זמני או לצמיתות ,וזאת על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,אף מבלי הצורך לנמק את החלטתה ,ומבלי למסור כל הודעה ו/או
התראה מראש או לאחר מעשה.
 .3.16משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט יגרום לו לנזקים נוספים ,לרבות
וירוסים ,וכל תוכנה זדונית אחרת .כניסת משתמש הקצה לאתר תעשה על אחריותו האישית
והבלעדית כאשר הוא מודע לכל הסיכונים הכרוכים בכך וכי כל אירוע שיתרחש כתוצאה מכניסתו
זאת הינו באחריותו ,והוא פוטר את החברה מאחריות ו/או חבות כלשהי לרבות חובה בפיצוי ו/או
שיפוי בגין כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ו/או בין עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה
מהשימוש באתר.
 .4מימון/גיוס הפרוייקט באתר
 .4.1בתקנון זה ובאתר החברה מפרסמת את המוצרים/השירותים המוצעים על ידה במסגרת הפרוייקט
ואת תנאי הפרוייקט ,ובכלל זה תנאי הסף של הפרוייקט – יעד הגיוס (המהווה סכום מינימום
להצלחת הגיוס).
 .4.2יובהר כי במידה והחברה לא תשיג את תנאי הסף – לא מתבצע חיוב עסקה כלשהו בכרטיס
האשראי של התומכים.
 .4.3במידה והחברה תשיג את תנאי הסף – כל אחד מבין התומכים יחויב בגין המוצר/שירות שרכש
במסגרת הפרוייקט.
 .4.4לצד כל מוצר/שירות המופיע באתר יופיע מחירו של המוצר או השירות ,כפי שמוצע על ידי החברה.
 .4.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפרוייקט /מימון המונים ו/או תשורה ספציפית
המוצעת בפרוייקט /מימון המונים בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין השאר ,באם יתברר לה
שחלה טעות א נוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר ,מחירו ,תנאי התשלום וכדומה .במקרה
שכזה תישלח ולתומכים הרלוונטיים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו בעת
רישומם לאתר.

 .4.6החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה,
במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו שגויה או במקרה של
תקלה טכנית או בעיה אחרת.
 .4.7החל מהשלב בו החברה השיגה את תנאי הסף ,קרי יציאת הפרוייקט לפועל ,ימשיכו המכירות
באתר  -בשלב זה יהיה מדובר במכירה רגילה של כרטיסים ,שאינה מותנית ואינה בפורמט ״מימון
המונים״.
 .5קניין רוחני
 .5.1כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים
המוצגים בו לרבות בפרוייקט ו/או בכל חלק מהם הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או של
צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והפרוייקט .בכלל זה,
ומבלי למעט מכלליות האמור ,החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים,
בפטנטים ובמדגמים ,של האתר ו/או הפרוייקט  ,בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים ,בסודות
מסחריים הכרוכים בהענקת השירותים ,בעיצוב ,במידע ,בדמויות בתסריט ,בהפקה ו/או בכל חלק
ממנה (להלן" :המידע").
 .5.2יוער כי ,משתמשי הקצה מתחייבים שלא להעתיק ,להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי ,או למסור לצד
שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו .אין לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או
לעשות שימוש מסחרי כלשהו ,במידע ו/או בכל חלק הימנו ,אלא בהיתר מראש ובכתב מאת
החברה.
 .6משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
 .6.1החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני על מנת לעדכן אותך בחדשות המתפרסמות
באתר מעת לעת ,וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד שמסרת לחברה עת פתיחת
החשבון באתר .הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני
ומסרונים כאמור.
 .6.2באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות כאמור ,הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של
החברה בכתובת הדואר האלקטרוני  office@80seret.co.ilולבקש להסיר את שמך מרשימת
התפוצה או להקליק על לינק/קישור" checkbox /הסרה מרשימת התפוצה" במייל שקיבלת.
 .6.3כמו כן ,באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה
רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים באמצעות הדואר האלקטרוני
ו/או מס' הנייד כאמור לעיל.
 .7תשורות ותשלומים
 .7.1כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי החברה באתר ("תשורות" או "תשורה" לפי העניין)
הם מוצרים אשר ניתן לרכושם מידי החברה שמציעה אותן .את התשורה ניתן לרכוש באתר על פי
המדרג כדלקמן:
 .7.1.1הכרטיסים יוצעו לרכישה במדרג הבא וסכומי הרכישה יהיו בהתאמה :
 .7.1.1.1.1רמה ראשונה – כרטיס לסרט בלבד
 .7.1.1.1.2רמה שניה – כרטיס לסרט  +חולצה ממותגת
 .7.1.1.1.3רמה שלישית – כרטיס לפרמיירה חגיגית באמפי-פארק ,הכולל הקרנה על מסך
ענק  +מופע סטנדאפ ייחודי של שלום אסייג  +חולצה ממותגת
 .7.1.1.1.4רמה רביעית – כרטיס  VIPלפרמיירה חגיגית באמפי-פארק ,הכולל כניסה
למתחם  , VIPהכולל כיבוד ומפגש עם השחקנים והיוצרים ,הקרנה על מסך ענק
 +מופע סטנדאפ ייחודי של שלום אסייג  +חולצה ממותגת
 .7.1.1.1.5לינק אישי לצפייה בסרט לאחר צאתו לאקרנים (פתוח רק לתושבי חו״ל)
 .7.1.2הרוכש יקנה כרטיס על פי יישוב בו יוקרן הסרט ולא על פי מיקום מדוייק .ככל שהחברה
תצליח לגייס את תנאי הסף של הפרוייקט אזי כל רוכש יקבל הודעה למשתמש הקצה (בכפוף
לחיוב העסקה בכרטיס האשראי ובהתאם לפרטים שמסר) והוא יהיה רשאי לבחור את מקום
ההקרנה ,מועד ,כסא וכיו"ב.
 .7.2תמונות התשורות ו/או תיאורם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין
המוצר/השירות הנמכר .פרטי המפרט הטכני של התשורות ,תיאורם וכל מידע על התשורות,
לרבות מחירם ,נמסרים על-ידי החברה בלבד וניתנים לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.3כמות התשורות המוצעת למכירה הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה בהתאם
לביקוש או מכל סיבה שהיא .לפיכך ,רשאית החברה ,אך אינה חייבת ,להגדיל או להקטין את
הכמות המוצעת במהלך המכירה.
 .7.4המחירים המוצגים באתר בכל שיטות המכירה כוללים מע״מ על -פי הדין ,אלא אם צוין אחרת
במפורש .קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי
החברה.

 .7.5החברה תהא רשאית ,שלא לקבל סוג ו/או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש.
 .7.6עבור ביטול עסקה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל office@80seret.co.il
ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת מלוא פרטי ההזמנה .ההזמנה תבוטל
בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ''א ( 1981 -להלן" :חוק הגנת הצרכן").
 .8העדר אחריות
 .8.1בש ום מקרה ,החברה לא תשא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד
הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.
 .8.2משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא
יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר.
 .8.3החברה ו/או מי מטעמה אינה מצהירה ו/או מתחייבת שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או
חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות ,כמו כן היא אינה ערבה לתוצאות
שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינה ערבה לדיוק ,למהימנות או לתוכן של כל מידע,
שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.
 .8.4החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי
העושה שימוש באתר.
 .8.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית ,בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל
אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.
 .9מידע ופרטים
 .9.1לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל נושא הקשור לפרוייקט ,ניתן לפנות
בדואר אלקטרוני לכתובתoffice@80seret.co.il :
 .10שונות
 .10.1עצם השימוש באתר ו/או פעילות בו ו/או צפייה בתכנים באתר ,מהווה הסכמה מצדך ( )1לתנאי
שימוש אלה והצהרה כי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה ,נושאי משרות
החברה ,שלוחיה ו/או כל מי מטעמה ,למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי
תנאי השימוש; ( ) 2למדיניות הפרטיות של החברה ,כמפורט באתר; החברה שומרת על זכותה
לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.2תקנון זה מהווה תנאי לשימוש ורכישה באתר וכל משתמש קצה נחשב כמי שראה ,הבין ,קרא
והסכים להוראות תקנון זה ,לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.
 .10.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא
הודעה מוקדמת ,בכפוף לכל דין .החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.
 .10.4במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן
בכל אמצעי המדיה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .10.5החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את שם הסרט ,סמליו וכיוצ"ב
בכל עת.
 .10.6תקנון זה ,וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו ,לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות
התקנון ,יוכפפו לדין הישראלי בלבד ,וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון
ולשימוש על פיו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב בלבד.

