תקנון אתר המכירות קנוןאתר המכירות shop.dyson.co.il
דף זה ,בצירוף המסמכים המופיעים בו במפורש ,מציג מידע על אודותינו ועל התנאים וההגבלות המשפטיים
שבהם אנו מוכרים כל אחד מהמוצרים המופיעים באתר שלנו .תנאים אלה יחולו על כל חוזה בינינו למכירת
מוצרים לך  .אנא קרא את התנאים האלה בקפידה וודא שאתה מבין אותם לפני הזמנת המוצרים מהאתר שלנו.
לידיעתך ,על-ידי הזמנת מוצרים מהאתר שלנו ,אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה ולכל הסעיפים
המופיעים בחוזה – תקנון זה .בעת ביצוע הזמנה באתר תתבקש לאשר את הסכמתך לתנאים הנ"ל .אם תסרב
לקבל את התנאים האלה ,לא תוכל להזמין מוצרים מהאתר שלנו .באפשרותך להדפיס עותק של תנאים אלה ,או
לשמור אותם במחשב שלך ,לעיון עתידי.

קצת עלינו
ב.נ.ז.כ סחר ושיווק בע"מ הינה היבואנית הרשמית של דייסון בישראל ,החברה הוקמה בשנת  1994על ידי צביקה
כהן .חברת ב.נ.ז.כ סחר ושיווק בע"מ מתמחה ביבוא שיווק ושרות של מוצרי דייסון בישראל.

המוצרים שלנו
כל התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד .למרות שאנו עושים כל מאמץ כדי להציג את הצבעים בצורה
מדויקת ,איננו יכולים להבטיח שהתצוגה של המחשב שלך תשקף במדויק את צבע המוצרים .צבעי המוצרים
עשויים להשתנות מעט מהתמונות שהנך רואה על צג המחשב .למרות שעשינו את כל המאמצים כדי להיות
מדויקים ככל האפשר ,כל הגדלים ,המשקלים והמידות המופיעים באתר שלנו עלולים להכיל סטייה של עד
 2%מהמצוין באתר .אריזת המוצרים עשויה להשתנות מזו המוצגת בתמונות באתר שלנו .כל המוצרים המוצגים
באתר שלנו כפופים לזמינות .במידה ומוצר שהזמנת אנו זמין במלאי אנו נודיע לך בדוא"ל בהקדם האפשרי ולא
נחייב אותך בגין המוצר.

תהליך ההזמנה באתר
תהליך ההזמנה שלנו מאפשר לך לבדוק ולתקן שגיאות כלשהן לפני שליחת ההזמנה אלינו .אנא הקדישו זמן לקרוא
ולבדוק את ההזמנה בכל דף לפני שליחת ההזמנה .לאחר ביצוע הזמנה ,תקבל הודעת דוא"ל מאתנו "מאשרים
שקיבלנו את הזמנתך" .עם זאת ,לידיעתך ,אין פירוש הדבר שההזמנה שלך התקבלה .קבלת ההזמנה שלך תתבצע
על ידי שליחת הודעת דוא"ל המאשרת כי המוצרים נשלחו אליך .החוזה בינינו ייווצר רק כאשר נשלח לך את
אישור המשלוח.
במידה ולא הצלחנו לספק לך מוצר ,לדוגמה משום שהמוצר אינו במלאי או אינו זמין עוד ,או עקב שגיאת תמחור
באתר שלנו (מוסבר בהמשך) ,נודיע לך על זה בדוא"ל ולא נעבד את ההזמנה שלך .אם כבר שילמת על המוצרים,
נחזיר לך את הסכום המלא בהקדם האפשר.

מדיניות ביטול
באפשרותך לבטל את העסקה בתוך  14ימים מקבלת המוצר .הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר או
בתקשורת אלקטרונית למייל שרות הלקוחות המופיע באתר .בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ,או
כל הפרה אחרת של הסכם זה ,כספך יושב לך תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול על ידך והמוצר יוחזר אלינו על
חשבונך .בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה ,או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת
של ההסכם הזה ,לא ייגבו דמי ביטול ,כספך יושב אליך תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על
חשבון החברה .עליך להחזיר את המוצר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית ,לחברתנו ישנה אפשרות לתבוע
ממך ירידה בערך המוצר על פי החוק .אנו נמסור לך עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרנו לחברת האשראי.

באים יש למוצר אביזרים נלווים או מתנה שהתקבלה בעת רכישת המוצר עליך להחזיר גם אותם  ,חוסר באביזרים
אלו עלולים לגרום לחיוב בגין שווי אביזרים אלו לתשומת ליבך ,כל הזכויות המשפטיות המגיעות לך כצרכן ביחס
לביטול עסקה אינם משתנות או נפגעות מהסכם זה .באפשרותך לבטל את העסקה בתוך  14ימים מקבלת המוצר.
הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר או בתקשורת אלקטרונית למייל שרות הלקוחות המופיע באתר.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ,או כל הפרה אחרת של הסכם זה ,כספך יושב לך תוך  14ימים
מקבלת הודעת הביטול על ידך והמוצר יוחזר אלינו על חשבונך .בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה ,או
בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של ההסכם הזה ,לא ייגבו דמי ביטול ,כספך יושב
אליך תוך  14ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה .עליך להחזיר את המוצר ככל שהדבר
אפשרי באריזתו המקורית ,לחברתנו ישנה אפשרות לתבוע ממך ירידה בערך המוצר על פי החוק .אנו נמסור לך
עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרנו לחברת האשראי .באים יש למוצר אביזרים נלווים או מתנה שהתקבלה
בעת רכישת המוצר עליך להחזיר גם אותם  ,חוסר באביזרים אלו עלולים לגרום לחיוב בגין שווי אביזרים אלו
לתשומת ליבך ,כל הזכויות המשפטיות המגיעות לך כצרכן ביחס לביטול עסקה אינם משתנות או נפגעות מהסכם
זה.

משלוח המוצרים לביתך
הזמנתך תגיע אליך לאחר אישור חברת ההובלה על פי תאריך המשלוח המשוער שיופיע בהזמנתך ,
אלא אם כן קיים אירוע אשר מחוץ לשליטתנו .אם לא נוכל לעמוד בתאריך האספקה המשוער בשל אירוע מחוץ
לשליטתנו ,ניצור אתך קשר עם תאריך אספקהחדש .אספקהתושלם כאשר נספק את המוצרים לכתובת שנתת
לנו .אם תבחר באפשרות איסוף עצמי כאפשרות המסירה שלך ,בדוק את שעות הפתיחה של שרות הלקוחות
בעלותך על המוצרים תושלם רק לאחר שנקבל את התשלום במלואו ,כולל כל חיובי המשלוח הרלוונטיים .תנאי
למסירת המוצר היא חתימתך או מיופה כוח על גבי תעודת האספקה .יודגש ,כי ב.נ.ז.כ אינה מתחייבת לאספקת
המוצרים על פי מועדי האספקה אם הנך המתגורר בישוב אשר קיימת בעיית גישה אליו מטעמים ביטחוניים .אם
הנך מתגורר בישוב כזה עומדת בפניך האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריך אשר
יתואם עמך מראש ,במקרה של איחור באספקת המוצר ,אנו נאפשר לך לבחור לבחור בין המתנה לקבלת המוצר,
או ביטול העסקה וקבלת מלוא הסכום ,בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

איסוף מוצר עצמי
אם בחרת באפשרות איסוף עצמי של המוצר ניתן להגיע לאסוף את המוצר בתוך  48שעות מרגע הרכישה בכתובת
אודם  6פתח תיקווה בימים א-ה בין השעות  9:00-16:00ובימי שישי בין השעות  . 9:00-12:00עליך לבוא עם
מספר העסקה ופרטיך המזהים כפי שציינת בהזמנתך.

מחירי המוצרים
מחירי המוצרים יהיו כפי שמצוינים באתר שלנו .אנו עושים כל הנדרש כדי להבטיח כי המחירים של המוצרים יהיו
נכונים בזמן הפרסום .עם זאת ,אם אתה מגלה שגיאה במחירי המוצרים שהזמנת אנא עדכן אותנו בהקדם .שים לב
שמחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח רק אם צוין אחרת.

תשלום בגין המוצרים
התשלום חייב להתבצע על ידי אחד מהכרטיסים מאלה:
 Isracart ,MasterCard, Visa, American Expressאו  .PayPalהתשלום עבור המוצרים וכל דמי המשלוח
הרלוונטיים הינם מראש .ברגע שביצעת הזמנה של מוצר שקיים אצלנו במלאי ,ב.נ.ז.כ סחר ושותפי התשלום שלו
יחייבו את כרטיסך עבור כל סכום עד לערך המלא של המוצר .לתשומת ליבך איננו מכבדים כרטיסי אשראי בן
לאומיים או כרטיסים אחרים מעבר לרשימה הנ"ל.

אבטחת מידע ופרטיות
אנו משתמשים במידע האישי שלך רק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו .אנא קח את הזמן לקרוא את זה ,שכן הוא
כולל מידע חשוב אשר חל עליך.
ב.נ.ז.כ ודייסון מחויבים להבטיח כי המידע האישי שלך מוגן ולא נעשה בו שימוש לרעה .כדי ליצור טכנולוגיה
וחוויות טובות יותר ,אנו אוספים מידע באמצעות אתרי  ,Dysonאו קישור  . Dyson Appאנו שומרים על מידע זה
בזהירות ומטפלים בו בשיקול דעת .למען השקט הנפשי שלך תמיד נעדכן אותך במידע שאתה משתף וניתן לך את

האפשרות למחוק או לשנות את המידע שאין ברצונך לשתף.
האמון שלך בנו חשוב לנו .וככל שהטכנולוגיה שלנו נעשית מתקדמת יותר ,נמשיך לשים את הפרטיות שלך במרכז.
אנו משתמשים במידע האישי שלך רק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו .אנא קח את הזמן לקרוא את זה ,שכן הוא
כולל מידע חשוב אשר חל עליך .ב.נ.ז.כ ודייסון מחויבים להבטיח כי המידע האישי שלך מוגן ולא נעשה בו שימוש
לרעה .כדי ליצור טכנולוגיה וחוויות טובות יותר ,אנו אוספים מידע באמצעות אתרי  ,Dysonאו קישור Dyson
 . Appאנו שומרים על מידע זה בזהירות ומטפלים בו בשיקול דעת .למען השקט הנפשי שלך תמיד נעדכן אותך
במידע שאתה משתף וניתן לך את האפשרות למחוק או לשנות את המידע שאין ברצונך לשתף.
האמון שלך בנו חשוב לנו .וככל שהטכנולוגיה שלנו נעשית מתקדמת יותר ,נמשיך לשים את הפרטיות שלך במרכז.

זכויות יוצרים
כל התמונות המפרטים והדפים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של חברת דייסון  ,כל העתקה או שימוש בחומרים
אלו עלולים לגרור תביעה משפטית על פי החוק.

שרות הלקוחות
אנו מפעילים מוקד שרות לקוחות לשירותך שעות פעילות מוקד שרות הלקוחות הוא :
ימים א-ה בין השעות  9:00-16:00ימי ו בין השעות  9:00-12:00ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות
בטלפון  03-6781050או במייל info@bnzc.co.il

Terms and Conditions

shop.dyson.co.il תקנון אתר המכירות

This page, together with the documents specifically referred to herein, provides information about
us and about the legal terms and conditions and restrictions under which we sell each of the
products appearing on our website.
These terms and conditions shall apply to each contract between us, for the sale of products to
you. Please read these terms and conditions carefully, and make sure that you understand them,
before ordering products from our website. Please note that by ordering products from our website
you agree to be subject to such terms and conditions and to all the provisions of the contract –
these Terms and Conditions.
When placing an order through the website, you will be requested to confirm your agreement to
these Terms and Conditions. If you refuse to accept them, you will not be able to order products
from our website. You may print a copy of these Terms and Conditions, or download them to your
computer for future reference.

A little bit about us
B.N.Z.C. Trade Import & Distribution Ltd. is Dyson's official importer in Israel. The company was
established in 1994 by Zvika Cohen, and it specializes in the importation and marketing of Dyson's
products, and provision of services for them, in Israel.

Our products
All the images appearing on the website are for illustration only. Even though we make every effort
to display the colors accurately, we cannot guarantee that your computer displays the products'
colors accurately, and they may vary somewhat from the colors you see on the computer screen.
Even though we have made every effort to be as accurate as possible, all sizes, weights and
measurements stated on our website may deviate by up to 2%.
The packaging of the products may be different from that displayed in the images contained on our
website.
All the products displayed on our website are subject to availability. If the product you ordered is
out of stock, we shall inform you via email as soon as possible, and you will not be charged
for the product.

The process of ordering on the website
Our ordering process allows you to check for and correct any errors before sending the order to
us. Please take your time in reviewing and checking the order, on each page, before sending your
order.
After you place an order, you will receive an email message from us stating that "we confirm
receipt of your order". However, please note that this does not mean that your order was accepted.
Your order will only be accepted by our sending an email confirming that the products have been
shipped to you. The contract between us will be formed only when we send you this confirmation
of shipment.
If we are unable to supply a product to you, e.g. because the product is out of stock or no longer
available, or because of a pricing error on our website (as explained below), we shall notify you via

email, and not process your order. If you have already paid for the products, we shall refund the
paid amount as soon as possible.

Cancellation policy
You may cancel the transaction within 14 days from receipt of the product. Written notice of the
cancellation shall be sent by fax or mail, or by email to the customer service address indicated
on the website. On cancellation of a transaction, other than as a consequence of any fault or
nonconformity, or any other breach hereof, any payment shall be refunded within 14 days from
receipt of your notice of cancellation, and the product shall be returned to us, at your expense.
On cancellation of a transaction as a consequence of any fault or nonconformity, or because of
failure to supply the product on the stipulated date, or any other breach hereof, no cancellation
fees shall be charged, any payment shall be refunded within 14 days from receipt of the notice
of cancellation, and the product shall be returned at the company's expense. You must return
the product, to the extent possible, in its original package. Under law, we shall be entitled to
claim damages for any decrease in the value of the product. We shall deliver to you a copy of the
notification of cancellation of the charge delivered to the credit card company.
You must also return any accessories or gifts received on purchasing the product. If you fail to do
so, you shall be charged the value of such accessories.
Please note that this agreement does not derogate from any legal rights available to you as a
consumer with respect to the cancellation of a transaction.

Product shipment
The ordered products shall be delivered to you after the shipping company's confirmation, on the
estimated delivery date stated on you order, unless any event occurs which is outside our control.
If we are unable to deliver the products on the estimated delivery date due to the occurrence of any
event which is outside our control, we shall notify you of a new delivery date.
The transaction shall be complete upon delivery of the products to the address provided to us
by you. If you select the option of self-collection as your delivery option, please check customer
service's reception hours.
Ownership of the products shall be transferred to you only upon receipt of full payment, including
shipping fees.
A condition for delivery of the product is that you, or a person holding a power of attorney given by
you, sign the delivery document. It should be emphasized that B.N.Z.C. does not guarantee that
the products will be delivered on the stipulated delivery dates, if you reside in a locality with access
difficulties, for security reasons. If you reside in such a locality, you have the option of collecting the
products from a central location near your place of residence, to be agreed upon in advance.
In the event of delay in the delivery of the product, you shall have the option of either waiting to
receive the product, or cancelling the transaction and being refunded for the entire amount, in
accordance with the provisions of the Consumer Protection Law.

Self-collection of products
If you choose the self-collection option, you may collect the product within 48 hours from the time
of purchase, at 6 Odem St., Petah Tikva, Sundays-Thursdays between 9 AM and 4 PM, and on
Fridays between 9 AM and 12 PM. In order to collect the product, you must provide the transaction
number and the identifying particulars stated in your order.

Prices of the products
The prices of the products are as indicated on our website. We do everything required in order
to ensure that the prices of the products are correct at the time of publication. However, if you
discover an error in the prices of the products that you order, please notify us as soon as possible.
Please note that the prices of the products do not include shipping fees, unless otherwise
indicated.

Payment for the products
Payment must be made by means of one of the following cards: Isracard, MasterCard, Visa,
American Express, or through PayPal. All product payments and shipping fees must be paid in
advance.
After you place an order for a product which is in stock, any amount up to the full value of the
product shall be charged by BNZC and its payment partners to your card. Please note that we do
not accept international or other cards other than those listed above.

Information security and privacy
We shall use your personal data only in accordance with our privacy policy. Please take the time to
read it, as it contains important information applicable to you.
B.N.Z.C. and Dyson are required to ensure that your personal data is protected and not misused.
In order to create better technology and a better experience, we collect data through the Dyson
websites, or a Dyson App link. We protect this data carefully and handle it with discretion. For your
peace of mind, we shall always inform you of the data you are sharing, and give you the option to
delete or change the data you prefer not to share.
Your trust is important to us, and as our technology becomes more advanced, we shall continue to
make your privacy top priority.

Copyright
All the images, specifications and pages on this website are the exclusive and sole property of
Dyson. Copying or using such materials may lead to legal action under law.

Customer service
Our customer service center is available at the following times:
Sundays-Thursdays between 9 AM and 4 PM, and on Fridays between 9 AM and 12 PM.
You can contact our customer service center at 03-6781050, or via email at info@bnzc.co.il.

