תקנון שירות עם אחריות
להלן תוכלו למצוא את תנאי שירות עם אחריות )להלן" :השירות"( אשר מנהלת שופרא פתרונות
יצירתיים )"בעלת האתר"( מפעילת האתר ") MyVisaהאתר"(
א .האחריות
 .1האתר מזמין את גולשי האתר הממלאים אחר התנאים והדרישות להשתמש באחריות
)להלן" :המשתמשים"(.
 .2במסגרת האחריות ,משתמשים אשר יגישו בקשה לקבלת ויזה לארה"ב )להלן" :הויזה"(
באמצעות האתר תוך קבלת שירותי האתר לצורך כך ,יוכלו לקבל את השימוש בשירותי
האתר פעם נוספת במידה ובקשתם לויזה לא אושרה על ידי השגרירות .השירות אינו
כולל אף תשלום )למעט התשלום עבור אגרת הויזה  -אותה ישלם המשתמש פעם
נוספת(.
ב .תנאי השימוש באחריות
 .3הזכאים להשתמש באחריות הנם משתמשים מכל גיל ,בתנאי שמעולם לא נעצרו ו/או לא
הורשעו ו/או ללא עבר/רישום פלילי.
 .4לא יורשו להשתמש באחריות גולשים אשר אינם עומדים בתנאי השימוש.
 .5המשתמשים מתחייבים למלא את טפסי הבקשה באופן מלא ,נכון ומדויק .המשתמש
באחריות מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים והאמיתיים ,ללא מסירת מידע כוזב.
במידה ויתברר כי פרט שהוצהר עליו או נמסר על ידי המשתמש אינו נכון ,רשאית בעלת
האתר למנוע את השתתפותו של המשתמש באחריות ,ובכלל לבטל את זכאותו לקבלת
שירות הוצאת הויזה פעם נוספת ללא תשלום.
 .6בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות למנוע השתתפותו של כל
אדם ו/או משתמש באחריות מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם ,לרבות אי מילוי נכון
ו/או מלא של הפרטים אותם נדרש המשתמש להזין ו/או אי אישור תקנון זה ו/או תקנון
האתר ו/או אי קליטת הנתונים כולם או חלקם מכל סיבה שהיא ,לרבות כתוצאה מתקלה
טכנית במערכת המנוהלת על ידי בעלת האתר.
 .7השימוש באחריות ,משמעו הסכמה לאמור בתקנון זה ובתקנון האתר .המשתמש פוטר
בזאת את בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות הקשורה במבצע.
ג .תקופת האחריות
 .8השימוש באחריות יחל ב 1.9.2011 -ויסתיים במועד שיפורסם על ידי בעלת האתר ו/או
בעל האתר.
 .9רק משתמשים העומדים בתנאי ההשתתפות אשר הגישו בקשות באמצעות האתר
במהלך תקופת האחריות יוכלו לממש את האחריות.
 .10בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את האחריות בכל עת ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.

ד .מימוש האחריות
 .11משתמש אשר עמד בתנאי השתתפות ובתנאי תקנון זה ,הגיש בקשה לויזה באמצעות
האתר ובקשתו סורבה על ידי שגרירות ארצות הברית ,יהיה זכאי לקבל את שירות הוצאת
הויזה פעם נוספת )פעם אחת בלבד( ללא עלות ,אך יהיה עליו לשלם את אגרת הויזה
המשולמת לשגרירות )להלן" :משתמש באחריות"(.
 .12על משתמש באחריות ליצור קשר טלפוני בעצמו עם נציג השירות של אתר תוך שנה
קלנדרית אחת ) 365ימים( ממועד קבלת הודעת הסירוב ,למסור את פרטיו ולפעול
בהתאם להנחיות נציג השירות לצורך הגשת בקשה חוזרת.
 .13במידה ומשתמש באחריות לא יצר קשר עם האתר ,מכל סיבה שהיא ,וחלפה שנה מיום
הסירוב ) 365ימים( ,ייחשב כמוותר על זכאותו לאחריות .האתר לא ייצור קשר מיוזמתו עם
המשתמש באחריות.
ה .כללי
 .14בעלת האתר רשאית לשנות ,בכל עת ,כל תנאי מתנאי האחריות המפורטים בתקנון זה,
והאמור יחייב כל משתתף.
 .15השימוש והגלישה באתר ,כמו גם רכישת שירותים מהאתר ,כפופים לתקנון האתר המצוי
בכתובתhttp://www.myvisa.co.il/takanon.pdf :
 .16מבלי לגרוע בתקנון האתר ,המשתמש מסכים ומאשר כי בעלת האתר תהא רשאית
לשמור במאגריה את הפרטים והמידע שמסר וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו לשם ביצוע
פעולות שונות לרבות לשם דיוור ישיר ,הצעת חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים
ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר
כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר וכן לצרכי פיקוח ,בקרה ,עדכון ,שיפור,
הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 .17בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעות פרסום
ו/או בכל פרסום או מידע אחר לציבור המשתתפים באחריות ,יגבר הקבוע בתקנון זה.
 .18בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או
הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין באחריות.
 .19התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר
מתייחס גם לנקבה.

