
 תקנון

 כללי .1

מחירונים לכלי "( מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באתר האתרקבוצת לוי יצחק )להלן: "אתר  .1.1

מחירון דירות ושיפוצים, וכן סקירות של  רכב ואופנועים, שירותי שמאות לרכבים ואופנועים,

מהשירתים רכבים ואופנועים, כתבות תוכן בתחום הרכב והנדל"ן וכן שירותים נוספים. חלק 

 . "(השירותים)להלן: " מוצעים בחינם ואילו חלק מהשירותים מוצעים בתשלום, כמפורט באתר

"(, כפופים ומותנים בהסכמת השימוש, לרבות השירותים המוצעים בו )להלן: "אתרהשימוש ב .1.2

. האחריות המלאה להכרת ולמדיניות הפרטיות "(התקנוןהמשתמש לתנאי תקנון זה )להלן: "

חלה  הקבועים בתקנון ובמדיניות הפרטיותבשירותים והשימוש  ומדיניות הפרטיות להלןהתנאים 

, האתר כל כניסה אלכן ו במי מהשירותים המוצעים באתרבכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש 

 ולמדיניות הפרטיות. ים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנוןמעיד

בשינוים המתחייבים, גם על  ,אינטרנט יחולבאמצעות השירותים האמור בתקנון זה בדבר רכישת  .1.3

 .ו/או אחרת רכישה במסגרת תקשורת טלפונית

מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים מדיניות הפרטיות בותנאי השימוש באתר  .1.4

 לנשים ולגברים כאחד.

  בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן: .1.5

, בין מחירון האופנועים ו/או מחירון הדירותמחירון הרכבים ו/או  ":המחירון"

 ;  מודפס ובין באינטרנט

; 510925886, ח.פ. החברה לשמאות וסקרים בע"מ –לוי יצחק  ":הקבוצה"

יובהר כי ; 512224866, ח.פ. ( בע"מ1995הוצאת תעבורה וסקרים )ו

השימוש במונח "קבוצה" הנו לצרכי נוחות גרידא ואינו נועד לגרוע 

 ;המשפטית הנפרדת של כל אחת מהחברות לעילמהאישיות 

, )כולל אופנועים או כל חוות דעת אחרת( חוות דעת לכלי רכב ":חוות דעת"

בהתאם לתנאים כפי שייקבעו, מעת לעת, על ידי הקבוצה וכמפורט 

 ;בתקנון זה

להציע לציבור  הקבוצהכל סחורה ו/או שירות אשר תבחר  ":מוצר"

בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה באתר, המשתמשים 

 הקבוצה; הבלעדי של 

מדיניות הפרטיות של הקבוצה, כפי שתחול מעת לעת, אשר  ":מדיניות הפרטיות"

  מתפרסמת באתר;

או כל חוות דעת בנושא  ,מי שבחר להזמין חוות דעת בעבור כלי רכב : "מזמין חוות הדעת"

 ;אחר

, בכל וכן מידע המופיע במחירון שמוצג באתר כל חומר ו/או מידע ": מידע"

מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים 

 ; העיצוב של כל אלה לרבותגראפיים, רישומים 
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ו/או עושה  ן וסוג, אשר נכנס לאתרכל אדם ו/או גורם מכל מי ":  משתמש" 

 שימוש בשירותי הקבוצה בכל סוג מדיה.

 

 קניין רוחני .2

ש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, המשתמ .2.1

לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל  במחירונים ובמידעזכויות הבעלות ו/או השימוש 

ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא  לקבוצהבמידע, שייכים ו במחירוניםמין וסוג 

במידע במחירונים ובמידע, מלבד הזכות לשימוש במחירונים וכות מכל סוג שהיא תהיה כל ז

 לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

לבין  הקבוצהחלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין  .2.2

)להלן: הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים , בין היתר ,צדדים שלישיים ו/או מאפשרים

"(. זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות עשויות להיות שייכות לצדדים האחרים האתרים"

אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט  הקבוצהשלישיים. 

האחרים ו/או בערוצי האתר המופעלים על ידי צדדים שלישיים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע 

יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע  לקבוצהין לו כי א

המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד 

בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, הקבוצה והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי 

את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או להשתמש או למסור לאחרים 

לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה 

 של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

 במחירוןתנאי השימוש  .3

קיבל את המחירון /משתמש שרכשלשימושו האישי של המוגבלת מחירון בעותק מההשימוש זכות  .3.1

  .הקבוצהישירות מ

 המשתמש מתחייב להשתמש במחירון בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר. .3.2

המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע המופיע במחירון ו/או את חלקו. מבלי לגרוע  .3.3

ופיע במחירון, בין מידע המסום ברבים של כל פלט של המכלליות האמור, יחול סעיף זה על פר

שהוא מודפס ובין שהוא הועבר למשתמש בפורמט של קובץ דיגיטלי ו/או ניתן כקובץ על גבי 

 או בכל צורה אחרת. ו/אמצעים מגנטיים 

המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס את המחירון ו/או כל חלק ממנו  .3.4

  כל מטרה אחרת. לצורך הפצה ו/או פרסום ו/או לצורך 

מידע המאוחסן באתר שלא המחירון ו/או כל כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של  .3.5

, הקבוצה , אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת שלהאסור – בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה

 מראש ובכתב.

ברשת המידע באתרים אחרים המחירון ו/או את ו/או לפרסם לא לאחסן  המשתמש מתחייב .3.6

 .המופיע במחירונים לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע; וכן האינטרנט
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ו/או הערכה ו/או חוות דעת ו/או כל תוצר אחר, קבוע  חישובכל לא לפרסם שהמשתמש מתחייב  .3.7

 .על המידע שבמחירון המתבסס במישרין או עקיפין או עיתי,

 רכבים - חוות דעת .4

 ,מעת לעת ,לי רכב בהתאם לתנאים הכלליים כפי שייקבעוהקבוצה מציעה שירות של חוות דעת לכ .4.1

 על ידי הקבוצה, ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

בלבד ואינה יוצרת, במישרין ו/או בעקיפין, יחסים חוזיים  למזמין חוות הדעתחוות הדעת מוענקת  .4.2

ו/או יחסים מסוג אחר בין הקבוצה לצד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור, חוות הדעת אינה 

בכפוף לתנאים המפורטים  ,מקנה זכות הסתמכות לאף גורם שלישי למעט מזמין חוות הדעת וגם לו

 בכפוף לאמור להלן. בתנאים הכלליים המפורטים בחוות הדעת ו

  :לתנאים הבאיםחוות הדעת כפופה, בין היתר, כי המשתמש מאשר כי ידוע לו  .4.3

הערכת השווי כוללת בדיקה חיצונית/ויזואלית בלבד, ואינה מתייחסת למצבו המכני  .4.3.1

ו/או מסמכים  של הרכב ו/או לפגמים נסתרים, וכן כי היא מסתמכת על מידע

ו/או מי מטעמו, לרבות לענין השימוש הקודם  על ידי המזמין ושנמסר רלוונטיים

 ברכב. 

עלולים להיות הבדלים במחירים בין מכוניות מאותו דגם ומאותה שנה בין היתר  .4.3.2

כתוצאה מהבדלי שערי מטבע, המדינה ממנה מיובא הרכב ועוד. יתרה מכך, יכול 

לבין  ובגלל נדירות כלי הרכב ומצב השוק, יהיו הבדלים משמעותיים בין מחיר הקניה

 מחיר המכירה של כלי הרכב. 

 . הערכת השוויבלבד ביטוח לצרכיונועדה הערכת השווי נכונה למועד עריכתה  .4.3.3

אין האישית ואמות מידה מקובלות.  ההערכהעל ההבנה המקצועית ו תמתבסס

מטרה אחרת.  ו/או לכל הרכב של מכירהלהסתמך על הערכת השווי לצורך ביצוע 

אחריות לכל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא אשר לקבוצה בשום מקרה לא תהיה 

 תופנה ע"י המזמין ו/או צדדים שלישיים בקשר עם הערכת השווי.

המידע שנמסר לצורך הכנת הערכת השווי )לרבות מידע פרטי, אישי ורגיש(, וכן  .4.3.4

הערכת השווי ו/או עדכונים שלה יישמרו במאגרי המידע של הקבוצה בהתאם 

וישמשו, מבלי צורך בקבלת אישור נוסף, לצורך פעולות שוטפות של להוראות הדין 

הקבוצה לרבות ביצוע עדכונים להערכת השווי, גבייה, שירות לקוחות ופעולות 

  סטטיסטיות נוספות.

מזמין חוות הדעת רשאי לקבל עדכונים לחוות הדעת שנה ושנתיים לאחר מועד עריכתה ללא  .4.4

 , מעת לעת, על ידי הקבוצה. תשלום, בכפוף לתנאים כפי שייקבעו

ביצוע חוות הדעת יתבצע לאחר שמזמין חוות הדעת חתם על טופס הזמנת חוות הדעת וכנגד  .4.5

 תשלום התמורה בגין חוות הדעת, כפי שתוסכם בין מזמין חוות הדעת לנציג הקבוצה.

 מדיניות פרטיות .5
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של הקבוצה נמצאת בכל עת הקבוצה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית 

והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות  באתר האינטרנט של הקבוצה

 יכולה להשתנות, מומלץ כי המשתמש יקרא אותה מדי פעם.

 חריות מוגבלתא .6

בלבד, והוא עשוי  יםמוגש כשירות למשתמשהמחירון )לרבות המידע המתפרסם במחירון(  .6.1

לרכב במצב סביר יחסית ים ממוצעים מחירהם מחירון ים במחירלהתעדכן מעת לעת. מובהר כי ה

המופיע  אינה אחראית לתוכנו של המידעהקבוצה עשויים להשתנות. ובהתאם,  לשנת ייצור

זכות  יםכדי להקנות למשתמשכאמור ואין בפרסום המידע ולכל שימוש שיעשה בו  במחירונים

 .במחירון ו/או באתר תמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסוםהס

אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא שהקבוצה  לו, כי ידוע מצהיר ומאשר המשתמש .6.2

האחריות וכי לרבות זה המתפרסם במחירון עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע 

  הבלעדית לשימוש כאמור תהיה על המשתמש. 

תמונות של כלי רכב ואופנועים וכן כל מידע אחר המתפרסם באתר מוצג לצורך ההמחשה בלבד  .6.3

בקשר עם כנגד הקבוצה ו/או מי מטעמה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 מידע לרבות תמונות המפורסמים באתר. 

הנו בעל אופי כלכלי. השימוש  לרבות זה המתפרסם במחירוןפרסם באתר חלק מהמידע המת .6.4

לא תישא בכל אחריות  הקבוצהבמידע זה מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. 

משום המלצה ו/או  בפרסום כאמורואין  במחירוניםבאתר ו/או המפורסם  לטעויות שיחולו במידע

 באחריות המשתמש בלבד. חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה

באתר מתפרסמות מעת לעת כתבות הכוללות תוכן ומידע מסחרי/שיווקי, המיועד לשיווק/למכר  .6.5

שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי בכתבות האמורות אינו מהווה המלצה או 

וצעים לרכוש ו/או להשתמש בשירותים או המוצרים המ הקבוצה )לרבות מי מטעמה(הצעה מצד 

אינה מבצעת כל בדיקה מכל סוג שהוא ביחס לפרסום ואמיתותו. כל עסקה  הקבוצהבכתבה. 

שתעשה )ככל ותעשה( בעקבות התכנים המפורסמים בכתבה תסוכם ישירות באופן בלעדי וישיר 

לא תהיה צד לעסקה  הקבוצהבין מפרסם הכתבה ו/או מי מטעמו לבין הצד השני. בשום מקרה 

 בעקיפין או במישרין, באחריות לעסקה שכזו.כזו, ולא תישא, 

פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק  שהקבוצההמשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות  .6.6

ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש 

ת, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניו

לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם  הקבוצהמכל טעם אחר. מובהר בזאת כי 

למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע 

מחירים, מחירונים, מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: 

 '.דוכ , ניוזלטרים, פרסומיםכתבות, מודעות

אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים הקבוצה  .6.7

 או תקלות.

 .השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו .6.8
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באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט )להלן: המידע והפרסומים המוצגים  .6.9

אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים  הקבוצה"(. אתרים אחרים"

יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם  לקבוצהאחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין 

ע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על של אתרים אחרים ו/או את המידע המופי

 בעניין זה. הקבוצהאחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי 

, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הקבוצה .6.10

ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת  שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו

השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' 

 כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.  –תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר  הקבוצה .6.11

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים 

הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות 

י נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ו/או לעורר בתחילה א

 בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הקבוצה

תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או  שהקבוצההמשתמש מסכים  .6.12

, pop up ; pop under  :תמצא לנכון כגון שהקבוצהכתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר 

 פירסום קולי; וידאו וכו'.

 כללי .7

 .הקבוצהיחייב את מדיניות הפרטיות בומובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה  .7.1

שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול הקבוצה  .7.2

 פרסומו באתר.דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע 

ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל  המשתמש מצהיר .7.3

 .קבוצהטענה ו/או תביעה כנגד ה

 ו/או מי מטעמה. הקבוצהתקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין  .7.4

שת האינטרנט ומטבעו תלוי בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל בר .7.5

אינה מתחייבת לזמינות  הקבוצהבגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. 

 מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.

, ףכפובערוץ ולכן כל צפייה ו/או שימוש אחר  ,Youtube'ערוץ לוי יצחק' מופעל באמצעות אתר   .7.6

למען הסר ספק  .Youtubeשל  לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם ,בנוסף לתקנון האתר

 .משום כל חוות דעת ו/או ייעוץו/או בכל מדיה אחרת יובהר, כי אין בתכנים ב'ערוץ לוי יצחק' 

או מי מטעמה לא יהיו /ו הקבוצההשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.  .7.7

אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא 

בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל 

 בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.
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אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר נוקטת אמצעי הקבוצה  .7.8

 הקבוצהבאתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את 

ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה 

 רתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לש

בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות  הקבוצההמשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .7.9

ו/או פגיעה בזכויות  ו/או מדיניות הפרטיות משפטיות( שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה

 ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר. הקבוצה

באתר וזאת לאחר פרסום בחינם תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים  הקבוצה .7.10

 ימים טרם תחילת הגבייה. 10מוקדם באתר של 

 6תוגבל לתקופה של  הקבוצהכל תביעה /ואו דרישה נגד המשתמש באתר מסכים בזאת, כי  .7.11

הסכם לתקופת התיישנות  , והצדדים רואים בכךחודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר

וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר  ,1958 -לחוק ההתיישנות תשי"ח  19בסעיף כמשמעו 

 אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 הקבוצהבקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של הקבוצה כל השתהות של  .7.12

 תה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.מעמידה על זכו

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט  .7.13

 אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.-המוסמך בתל

תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש הקבוצה  .7.14

ר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל השתמש באת

      .אי תשלום אם המשתמש נדרש לכך לרבות ,סיבה סבירה אחרת

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. 
 .או מי מטעמה בנוגע לכך/ו הקבוצהאו תביעה כנגד /ו או דרישה/המשתמש מוותר על כל טענה ו
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