
	  

	  

 "בקליק ן"נדל" משקיעים מועדון תקנון

 

" בקליק ן"נדל" בקורס הלימודים מסלול משתתפי בין עסקיים פעולה שיתופי קידום: המשקיעים מועדון מטרת
 מועדון" - ו" הקורס" : בהתאמה להלן( מ"בע 2011 ישראל ן"לנדל זמן חברת נציגי לבין ובינם עצמם לבין

 .")החברה" - ו" המשקיעים

 עליה אחרת פלטפורמה כלב או/ו_______ אינטרננט______ בפלטפורמת ויתנהל יתקיים המשקיעים מועדון
 . החברה תחליט

 וקיבלו ,הקורס של ההכשרה מסלול את שסיימו לאחר רק ,למועדון להירשם זכאים, הרשומים הקורס משתתפי
 .מתאימה תעודה

 לגרוע ולא עליהן להוסיף ונועדו, באתר השימוש ותנאי הקורס תקנוןל בנוסף הינן, זה בתקנון המפורטות ההוראות
 . זאת עם יחד, מהן

 : אתרב תתבצע והיא 18 לגיל מעל והינם בקורס השתתפו אשר ללקוחות מיועדת למועדון ההרשמה
 לתנאי מסכים שאינו הקורס בוגר על כי, מובהר .זה תקנון לתנאי אישור מהווה והיא_______________, 

 .למועדו מהרשמה להימנע במלואם זה תקנון

 שנועדו וכאלה נכונים, מהימנים פרטים מסירת דורשת אך, בתשלום כרוכה אינה במועדון והחברות ההרשמה
 . בלבד, מטרותיוו המועדון של בפעילותו ולתמוך לקדם

 ועדכונים פרסומת דברי או/ו דיוורים לקבלת הנרשם של אישרור גם מהווה למועדון וההצטרפות הרשמה, יובהר
	 בהודעות או/ו ל"בדוא, כאמור אחרים שיווקים   smsהקשר מפרטי אחד בכל, לעת מעת, פניה באמצעות או/ו 
  .הרשמתו בעת למסור יידרש שהנרשם

 :המועדון פעילות

 

 מימון של בתחום עסקיים פעולה שיתופי לייצר בניסיון חבריו בין לחבר נועדה המועדון פעילות עיקר  .1
	. ן"הנדל בתחומי עסקות  

	  
 .המועדון חברי שאר את במימונם ולעניין, ן"הנדל וםבתח יזמיים פרויקטים להציג וכלי מועדון חבר כל  .2

 ח"דו, הנכס תמונות, העסקה פרטי, המלאים הנכס פרטי: הבאים הפרטים את תכלול קטהפרוי הצגת
	. דעתה שיקול לפי, החברה שתחליט נוסף פרט כל או/ו, מלא שוק וחקר העסקה כדאיות  

 
 הקריטריונים פי-על, היתר בין, המועדון באתר פרסומו טרם, המוצע הפרויקט את תחילה תבדוק החברה  .3

 ויוצע יפורסם, הבדיקה לאחר ומופרס על המליצה שהחברה פרויקט רק. לעיל 2 יףבסע המפורטים
 לפרסם שלא החלטתה את לפרט או/ו לנמק מחויבת תהא לא החברה. המשקיעים מועדון חברי לכלל
	. הבלעדי דעתה לשיקול נתון והדבר, כלשהו פרויקט  

 
 אחריות החברה על מטילה אינה ,החברה באתר מוצע פרויקט לפרסום והחלטה החברה בדיקת כי, יובהר  .4

	.ותוצאותיה העסקה דאיותכ על כלשהי  
 



	  

	  

 כרוכה תהא, לעיל כמפורט המשקיעים מועדון במסגרת הצגתו לצורך החברה לבדיקת פרויקט הגשת  .5
	. לעת מעת ידה-על שייקבע בסכום, לחברה בתשלום  

 
 עמלה תשולם המועדון חברי ידי-על כספים בו הושקעו המועדון באתר הפרויקט הצגת שלאחר ככל  .6

, וכן משקיעים מספר ידי-על ובין אחד משקיע ידי-על בין, בפרויקט שיושקע סכום מכל 1% של בשיעור
, העמלה את לשנות רשאית תהא החברה. המועדון חברי חלק בו שייקחו עתידי משותף פרויקט מכל

	.בלבד הפרויקט מציע ידי-על לחברה תשולם העמלה. דעתה לשיקול בהתאם  
 

 המועדון באתר, אליו הרלוונטיים הנתונים לרבות, יוצג הוא, הפרויקט הצגת את החברה אישור לאחר  .7
	. לעת מעת החברה תחליט עליה לתקופה  

 
 למציע ישירות לפנות יוכלו המועדון במסגרת שהוצג קטבפרוי המתעניינים מועדון שיהיו מועדון חברי  .8

	 .הצורך במידת, קטהפרוי אודות פיםנוס פרטים להשלמת  
 

 מועדון במסגרת שיימסרו, ב"וכיו עצה, נתון, פרט, מידע לכל אחראית תהא לא החברה כי, מובהר  .9
 להחליף כדי המועדון באתר הפרויקטים של פרסומם בעצם ואין, שיוצעו לפרויקטים ביחס המשקיעים
 כלפי חובה או/ו אחריות כל תהא לא ולחברה, לכך המתאימים המקצוע מגורמי ייעוץ קבלת או/ו בדיקה
	. רווחיותם או/ו הפרויקטים לתוצאות ביחס המועדון חברי  

 
	. מטעמה פרויקטים המועדון במסגרת ולפרסם להציע רשאית תהא בעצמה החברה  .10  

 
 עצמו דעת על זאת יעשה, המועדון במסגרת והוצע שהוצג בפרויקט להשקיע שיחליט מועדון חבר  .11

 . בלבד ואחריותו

 בהן השונות בפלטפורמות או/ו באתר כלשהי טכנית תקלה לכל אחראית תהא ולא אינה החברה כי, מובהר
 . תקשורת להיעדר או/ו נתונים לאובדן או/ו נתונים לשיבוש שתגרום המועדון פעילות תתקיים

 שהיא סיבה מכל, שינויים בה לערוך או/ו חלקה או כולה מועדוןה פעילות את עת בכל להפסיק רשאית החברה
 או/ו באפליקציות או/ו באתר או/ו אלה שימוש בתנאי תפורסם כך על מתאימה הודעה. עדיהבל דעתה שיקול ולפי

 .העניין לפי, החברה באתר מועדוןה בעמודי

 את הפר הוא  כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי ומצאה ככל, במועדון חבר של חברותו להפסיק רשאית החברה
 מועדון חבר אותו כלפי, החברה של סעד או/ו זכות מכל לגרוע כדי, זה בסעיף באמור אין. זה תקנון בתנאי האמור

 לחברה והסבו אלה שימוש בתנאי לאמור בניגוד או/ו לדין בניגוד שנעשו מחדליו או/ו מעשיו עם בקשר), לשעבר(
 .כלשהו טרחה או/ו הוצאה או/ו נזק, מטעמה למי או/ו

, הטלפון רשת של התקינה לפעילותן כלשהו באופן אחראית תהייה ולא אחראית אינה מטעמה מי או/ו החברה
, להפסקות באחריות תשאנה ולא רכיביהן כל על, אחר תקשורת או תשתית אמצעי כל או/ו האינטרנט, החשמל
 לא במועדון לחבר .פיןבעקי או/ו במישרין יגרמו אשר, ב"וכיו רווח מניעת, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות
 תקינה בלתי פעילות עקב שייגרמו הוצאה או/ו נזק לכל בקשר החברה כלפי זכות או דרישה או טענה כל תהא
 .כאמור

 שאלה לכל ובנוגע המועדון לפעילות הנוגע או/ו הקשור עניין בכל והסופית הבלעדית הסמכות בעלת תהא החברה
 צוינו אם בין, רשייווצ צפוי בלתי מצב כל או/ו בעיה או/ו תקלה כלל ובנוגע העמ בקשר או/ו הבמהלכ שתתעורר
 .כך בשל טענה כל תהיה לא המועדון חברול לאו אם ובין זה בתקנון במפורש



	  

	  

 והבלעדית הייחודית השיפוט סמכות. ישראל מדינת דין הינו זה תקנון ולהוראות, לפעילות הנוגע בכל החל הדין
. יפו-אביב תל במחוז המוסמך המשפט לבית תהא זה תקנון להוראות  בקשר שיתעוררו הדעות חילוקי בכל לדון
 לא אזי, תקפה בלתי או/ו חוקית כבלתי המוסמך המשפט בית ידי על תקבע זה תקנון מהוראות והוראה במידה
	.המוסמך המשפט בית ידי על צומצמה או/ו שבוטלה הוראה אותה חלקי או/ו התקנון הוראות יתר את הדבר יבטל  

, נזק לכ לגבי דרישה או/ו תביעה או/ו טענה מכל מטעמן מי או/ו החברה את פוטרים במועדון והחברים הנרשמים
 לה צד שיהיו כלשהי עסקית מפעילות כתוצאה או/ו המועדון מפעילות כתוצאה, שהוא סוג או מין מכל הפסד
 . במועדון מחברותם וכתוצאה תבמסגר

 שינוי ממועד החל. הבלעדי דעתה שיקול פי על לפעם מפעם התקנון את לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה
. התקנון לשינוי עד, במועדון הרשומים בידי שנצברו זכויות תיפגענה שלא ובלבד, החדש הנוסח יחייב התקנון
 .החברה באתר לעת מעת מצוי שיהא זה הוא התקנון של המחייב נוסחו

	.נקבה לשון לגבי גם כנכון לראות יש זכר בלשון שנכתב כל. זכר בלשון זה תקנון כתוב, בלבד נוחות מטעמי  

	  


