הגדרות:
"המזמין" או "הלקוח"  -האדם או התאגיד או בית העסק המתקשרים בהזמנה זו לשם קבלת ההטבה
הפרסומית;

 .10המזמין מאשר ומצהיר בזאת ,כי הינו זכאי כדין לפרסם את הפרסום שהזמין ולהשתמש לצרכי
הפרסום ,בשמות ,סימני המסחר ,שמות העסק ,כתובות ,מספרי טלפון ,תכנים וחומרים שהוגשו על ידו
לזאפ גרופ לצורך הפרסום ,ואין בפרסום כל פגיעה בזכויות צד שלישי .המזמין מצהיר ומאשר כי יש
בידיו את כל ההיתרים והאישורים הדרושים כדי לעשות שימוש ולהתיר את השימוש בכל החומרים
שהועברו לזאפ גרופ לצורך הפרסום ,ככל שאלה דרושים.

"זאפ גרופ"  -זאפ גרופ בע"מ;
"ההזמנה"  -הזמנת ההטבה הפרסומית (כהגדרתה להלן) ע"י רישום הפרטים על גבי טופס ההרשמה
בהתאם לשדות הרישום במיניסייט (כהגדרתו להלן) .התנאים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי
נפרד מההזמנה ,וכן כל מסמך אחר שיצורף אליהם במסגרת הזמנת ההטבה הפרסומית.
"ההטבה הפרסומית" או "המיניסייט"  -חשיפה פרסומית שיקבל המזמין לאחר ביצוע ההזמנה אשר
תקדם את נוכחות המזמין בתוצאות החיפוש באתר  zapדפי זהב כמפורט להלן" :מיניסייט"  -מיני
אתר (להלן" :מיניסייט") המופיע באתר  zapדפי זהב (להלן" :אתר זאפ") המתאר את עסקו של
המזמין ,בסיווג העיקרי הרלבנטי לפעילות המזמין ,והכולל את שם עסקו של המזמין ותיאור פעילות
העסק לרבות תחומי התמחותו ,פרטי ההתקשרות (לרבות כתובתו) של המזמין ,ומפת הגעה לעסק.

 .11המזמין מתחייב לפצות ו/או לשפות את זאפ גרופ ,בגין כל ההוצאות והנזקים ,מכל מין וסוג
שהוא ,שנבעו מדרישה ו/או תביעה שהוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה ,בטענה ,כי הפרסום שהוזמן
או חלקו ,מהווים פגיעה בזכות כלשהי של צד ג׳ ו/או כל טענה או תביעה אחרת.
 .12זאפ גרופ תהיה רשאית לעשות שימוש מסחרי במידע אשר נמסר לה על ידי המזמין גם למטרות
שונות מהמטרות לשמן נמסר ,בין בעצמה ובין על ידי ו/או עבור אחרים ,אולם המזמין יהיה רשאי
להודיע לזאפ גרופ בכתב על רצונו בהפסקת שימוש כאמור.
 .13כל הרישומים בספרי זאפ גרופ ייחשבו נכונים וישמשו הוכחה מספקת כלפי המזמין לכל פרטיהם:
העתק/ים מהרישומים הנ"ל שיאושרו על ידי עובד כלשהו של זאפ גרופ ישמש/ו הוכחה מספקת
לקיומם של הרישומים הנ"ל ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק/ים האמורים .לעניין סעיף זה
"ספרי זאפ גרופ" משמעותם :כל ספר ,פנקס ,פלט מחשב ,פלט מסמך שנסרק בקורא אופטי לרבות
ההזמנה ו/או תיאור הפרסום ,מסמך בחתימת המזמין ,כרטסת ,גיליון ,סליל ,כל אמצעי אלקטרוני
לאחסון נתונים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים.

פיצ'רים (רכיבים) נוספים לבחירה )1( :קישור לאתר עסקו של המזמין; ( )2הכללת לוגו עסקו של
המזמין; (" )3צור קשר"  -לחצן המאפשר לגולשים באתר זאפ להשאיר פרטים במיניסייט במטרה
שהמזמין יצור איתם קשר; ( )4קופון  -מתן האפשרות למזמין להציע הטבות ייחודיות אטרקטיביות
לגולשים באתר זאפ; (" )5שלח לי לנייד"  -לחצן המאפשר לגולש לקבל אליו לנייד את פרטי המזמין.
( )6תצוגת וידיאו  -קישור לסרטון וידאו תדמיתי של המזמין (הפקת סרטון וידיאו מותנית בתשלום
נוסף או בקישור לכתובת סרטון ב"יוטיוב") ( )7קישור לעמוד עסקי בפייסבוק (על פי כתובת עמוד
הפייסבוק שהמזמין ימסור).

 .14היה והמזמין הינו בעל מקצוע מהמקצועות אשר על פי דין חלים עליהם כללים המגבילים את
תוכן הפרסום המותר להם וסוגו ,אזי בחתימתו על ההזמנה במסגרת בקשה לקבלת שירות מסוים,
מאשר המזמין כי ידוע לו שהאחריות המלאה לבדיקה ופרסום בהתאם לכללים מוטלת עליו בלבד וכי
זאפ גרופ אינה מחווה דעה או ממליצה לגבי התאמת או אי התאמת אופן הפרסום ו/או אופי השירות
לכללי הפרסום הרלבנטיים החלים על המזמין.

"קו טלפון מונה"  -מספר טלפון לשיחות נכנסות בלבד שיוקצה על ידי זאפ גרופ לצורך ההטבה
הפרסומית ובמסגרתה בלבד ,על מנת לאפשר מדידה סטטיסטית של השיחות הנכנסות ,אשר יופיע
בפרסום ויאפשר קישור למספר הטלפון הקיים של הלקוח שפרטיו ימסרו במסגרת ההזמנה.

 .15לזאפ גרופ לא תהיה כל אחריות לגבי שירותים שיסופקו בפועל על ידי צד ג׳ ושאינם בשליטתה
הבלעדית של זאפ גרופ ו/או מי מטעמה ,וידוע למזמין ,כי זאפ גרופ משמשת אך ורק גורם מקשר
בין המזמין לצד ג׳ אשר מספק שירותים כאמור.

 .1זאפ גרופ תעניק למזמין את ההטבה הפרסומית למשך תקופה בת ( 6ששה) חודשים החל ממועד
עליית ההטבה הפרסומית לאתר זאפ ("תקופת ההטבה") .עם תום תקופת ההטבה ,תוסר ההטבה
הפרסומית מאתר זאפ .על אף האמור ,המזמין רשאי בכל עת להפסיק את תקופת ההטבה בהודעה
שתגיע לזאפ גרופ ( 30שלושים) ימים לפני מועד הסיום הנקוב בהודעה.

 .16לגבי מוצרים המתפרסמים באתרי אינטרנט ו/או בפלטפורמות פרסום אחרות המופעלות על-ידי
צדדים שלישיים עימם מקיימת זאפ גרופ שיתופי פעולה ,ידוע למזמין והוא מסכים כי זאפ גרופ
תהא רשאית לעדכן את אופן ביצוע הפרסום ו/או את אופן קידום הפרסום של המזמין מעת לעת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה למזמין ,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/
או תלונה כלפי זאפ גרופ בשל כך.

 .2לא תינתן כל אפשרות לסטות מתוכן ההטבה הפרסומית .כל שינוי בהטבה הפרסומית יהיה אך
ורק בהתאם לאמור במסמך זה .לא תתקבלנה פניות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא
בקשר למה שאינו מוגדר בהטבה הפרסומית .מובהר בזאת במפורש שבתום תקופת ההטבה זאפ
גרופ לא תהא מחויבת להתקשר עם המזמין והמזמין לא יהא מחויב להתקשר עם זאפ גרופ בהסכם
להמשך הפרסום באתר זאפ להמשך החשיפה של המיניסייט ולשירותים נוספים הניתנים לו בהתאם
להזמנה זו .במקרה כזה כל שירות הניתן למזמין בהתאם להזמנה זו ייפסק בתום תקופת ההטבה
וזאת ללא צורך בכל הודעה מוקדמת .המזמין לא יהא זכאי לקבל תוצרים או חומרים כלשהם אשר
שימשו את זאפ גרופ בקשר עם מתן השירותים לפי הזמנה זו.
 .3המזמין אחראי להעביר לזאפ גרופ את כל המידע הנחוץ לצורך הפקת הפרסום .ידוע למזמין
שמסירת המידע ושיתוף הפעולה מצדו חיוניים למתן השירות על ידי זאפ גרופ .המזמין אינו זכאי
לערוך בהטבה הפרסומית שינויים אלא בהסכמת זאפ גרופ .מובהר ללקוח כי ממועד מסוים ,בהתאם
לסוג המוצר ,לא ניתן לערוך שינויים כלל בפרטי ההטבה הפרסומית ,או שהשינוי יהא כרוך בתשלום
אף אם ניתן לבצעו ,ובאחריות הלקוח לברר ולקבל בכתב את המועדים האחרונים לביצוע שינויים.
בקשה לשינוי פרטי הזמנה תיעשה בפניה בכתב לזאפ גרופ.
 .4זאפ גרופ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית שלא לפרסם הפרסום ,כולו או חלקו.
 .5ביצוע ההזמנה מותנה בקליטתה במערכת ההזמנות של זאפ גרופ במשרדיה.
 .6זאפ גרופ אינה מתחייבת למיקום הפרסום ביחס למיקום הפרסום לעומת פרסומים אחרים
המפורסמים תחת אותו סיווג.
 .7זאפ גרופ רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה ,לקבוע את צורתם ועיצובם של
שירותי זאפ גרופ ושל סביבתם ,לרבות עיצוב העמוד בו מופיע הפרסום ,מספר הפרסומים המופיעים
באותו עמוד ,עיצוב כפתורי מסך להפעלה וקישוריות.
 .8זאפ גרופ רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות בכל עת וללא כל הודעה למזמין ,את הסיווגים,
המיונים ,שדות החיפוש ,ושיטות החיפוש באתר זאפ.
 .9זאפ גרופ או מי מטעמה ,אינם אחראים באחריות כלשהי ,על פי כל עילה שהיא ,כלפי המזמין ו/
או עובדיו ו/או צד ג׳ כלשהו בגין שיבושים ,טעויות או הוספות בפרסום.

 .17זאפ גרופ אינה מתחייבת לזמינות ותקינות מלאים של רשת האינטרנט והופעת המוצרים בה.
ידוע למזמין כי תיתכנה תקלות טכניות ואחרות אשר יפריעו ו/או ימנעו מדי פעם את חשיפת
הפרסום ברשת האינטרנט ,ולא תהיה לו כל טענה כלפי זאפ גרופ בקשר לכך.
 .18ידוע למזמין כי באתר זאפ קיימת אפשרות לגולשים להעלות תכנים (לרבות תמונות וסרטונים)
שונים באמצעות הפלטפורמות השונות אשר באתר זאפ (כגון הודעות בפורומים ,חוות דעת או
תגובות) ובמסגרתם להציג חוות-דעת ,חיוביות או שליליות ,אודות המוצרים והשירותים ואודות
הספקים מהם נרכשו ("חוות הדעת") ,המזמין מסכים לכך ומוותר על כל טענה כלפי זאפ גרופ בגין כך,
לרבות טענה בגין לשון הרע ו/או פגיעה מכל סוג שהוא ,והוא פוטר בזאת את זאפ גרופ מכל אחריות
לתוכנן של חוות הדעת ו/או לכל תוצאה הנובעת מהן.
 .19במקרים בהם הפרסום כולל מספר קו טלפון מונה ("מספר הזהב") ,המזמין נותן הרשאה לזאפ גרופ
לפרסם באתר זאפ את מספר הזהב במקום מספרי הטלפון הישירים של המזמין .המזמין מצהיר כי
ידוע לו שמספר הזהב אינו שייך לו ולא יירשם בבעלותו בצורה כלשהי וכי השימוש היחיד יהיה
במסגרת ההטבה הפרסומית על פי הזמנה זו ובמשך תקופת הפרסום בלבד .המזמין מוותר על כל
טענה ו/או דרישה בקשר עם פרסום מספר הזהב באתר זאפ .אם המזמין אינו מעוניין בהצגתו של
מספר קו הטלפון המונה ,יודיע על כך המזמין לזאפ גרופ בכתב וזאפ גרופ תסיר ,אם ניתן ,את מספר
הזהב בתוך זמן סביר בהתאם למדיום בו פורסם מספר קו הטלפון המונה .זאפ גרופ תהא רשאית
לשנות את מספר קו הטלפון המונה במקרים בהם יוחלף ספק התקשורת .ידוע למזמין כי מספר הזהב
מסופק על-ידי ספק תקשורת וכי ניתוב השיחה כרוך בשירות הניתן על-ידי צד שלישי .לפיכך,
ייתכנו שיבושים במקטעי תקשורת שונים ,אשר אינם בשליטתה של זאפ גרופ ,וזאפ גרופ לא תהא
אחראית לשיבושים כלשהם.
 .20ההטבה מותנית לעסקים להם עוסק מורשה או מספר ח.פ.
המזמין מסכים בזאת שזאפ גרופ תנהל רישום של שיחות הטלפון הנכנסות דרך מספר
הזהב ושהנתונים יהיו ברשותה של זאפ גרופ ובבעלותה .זאפ גרופ תהא רשאית להפעיל מענה
קולי בזמן העברת השיחה ממספר הזהב למספר הטלפון של המזמין ולהציג בו תכנים שיווקיים
ותדמיתיים .המזמין מאשר ומסכים לכך שזאפ גרופ תהא רשאית לבצע הקלטה של שיחות הטלפון
הנכנסות דרך מספר הזהב .הקלטות השיחות האמורות יהיו בבעלותה של זאפ גרופ ,וזאפ גרופ תהא
רשאית לעשות שימוש בהקלטות האמורות למטרות ולצרכים שונים.

