
TULOU תקנון שימוש 
 

TULOU חדר 
 השימוש בחדר ה-TULOU ובמוצרים של TULOU נועד לדיירי הרכבת 16 בלבד. הכניסה היא בהסכמה בלבד-

 והשימוש במוצרים נעשה רק לאחר אישור תקנון השימוש
 השימוש אפשרי מעל גיל 18-
 באמצעות שימוש בשירות שלנו, הנך מקבל/ת עליך את הנהלים המתוארים בתנאי שירות אלה. אם אינך מסכים/ה-

 לתנאי שירות אלה, אנא אל תעשה/י שימוש בשירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לתקן תנאי שירות
 אלה מעת לעת ולהודיע על כך באמצעות פרסום של התנאים המתוקנים באתר שלנו.

  המשך השימוש שלך בשירות שלנו לאחר פרסום השינויים בתנאים אלה, פירושו כי שינויים אלה מקובלים עליך.-
  אלא אם ניתנה לך הודעה ספציפית, שום שינוי בתנאי השימוש שלנו לא יחול למפרע.

 שימוש בחדר אינו ניתן להעברה לאנשים שאינם גרים בכתובת הרכבת 16, תל אביב. רישיון זה אינו כולל כל-
 מכירה חוזרת או שימוש מסחרי למעט כפי שהותר בזה באופן מפורש, אסור לשכפל, למכור, לערוך מכירה חוזרת,
 לבקש או לעשות שימוש אחר לכל מטרה שהיא בשירות ו/או בחלק כלשהו מן השירות למטרה כלשהי ללא הסכמה

.TULOU מפורשת ובכתב מאת 
  ניתן להשתמש בשירות רק למטרה המיועדת שלשמה השירות הפך להיות זמין לדיירים.-
  אין להיכנס לחדר TULOU יחפים או לאפשר לבעלי חיים קירבה למוצרים.-
 השימוש במוצרים- שואב אבק, מייבש כביסה, קורקינט חשמלי וכיסאות מתקפלים נעשה באישור שלך-

 (המשתמש/ת) ולאחר אישור תקנון השימוש.
 בשימוש במוצרי TULOU, את/ה מאשר/ת כי ידוע לך שהקמת החדר ותפעולו נעשה באישור מלא של ועד הבית-

 אשר מייצג את דיירי הבניין בכתובת הרכבת 16 תל אביב דירות  101-420.
 

 רישום חשבון ואבטחה.
 אינך רשאי/ת להשתמש באחד מהמוצרים בחדר ללא יצירת שם משתמש וקבלת אישור לתחילת שימוש.-

 הנך מבין/ה שעל מנת לקבל את השירות יהא עליך להקים חשבון אישי לצורך קבלת גישה לשירות. את/ה: (א) תספק/י מידע
 נכון, מדויק, עדכני ושלם אודותיך כפי שיתבקש בעת הרישום לשירות, בעמוד הכניסה או ההרשמה (מידע כאמור

 יכונה "מידע רישום") וכן (ב) תנהל/י ותעדכן/י באופן שוטף את נתוני רישום על מנת שהמידע תמיד יהיה נכון, מדויק,
 עדכני ושלם. אם תספק/י מידע כלשהו שאינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו שלם או של-TULOU יהיה בסיס

 סביר לשער שמידע כאמור אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו שלם, תהיה ל- TULOU הזכות להשעות או
 לבטל את חשבונך ולסרב לכל שימוש בהווה או בעתיד בשירות (או בכל חלק הימנו). הנך נושא/ת באחריות

  לאבטחה וסודיות של הסיסמא והחשבון שלך.
 יתרה מכך, את/ה נושא/ת באחריות לכל הפעילויות ולפעילויות כלשהן המתבצעות בחשבונך. אסור לך לשתף-

 את שם המשתמש והסיסמא עם שום צד שלישי ולא להתיר לצד שלישי כלשהו להתחבר לשירות תוך שימוש
 במידע החשבון שלך, ללא אישור מטעם Tulou. הנך מסכים/ה ליידע אותנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי

 מורשה בחשבונך או כל הפרת אבטחה אחרת אותה את/ה עשוי/ה לגלות. את/ה נושא/ת באחריות לנקיטת אמצעי
 זהירות המותאמים במידה המרבית למצבך ולשימוש המתוכנן בשירותים. אנו רשאים לספק מידע רישום, חשבון,

 תוכן או תיעוד שימוש, והמידע הקשור בנסיבות מסוימות (כגון בתגובה לאחריות משפטית, הליך משפטי, הוראות,
 צווי הבאה או צווים או להגנה על הזכויות, הלקוחות או העסק שלנו).

 
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה מסכים/ה לכך, שבקשר עם ההגשה שלך, לא תגרום/י למצוקה רגשית לאנשים-

 אחרים, לא תשפיל/י אנשים אחרים (באופן פומבי או אחר), לא תתקוף/י אנשים אחרים ולא תאיים/י עליהם, לא
 תיכנס/י לשטח פרטי ללא רשות, לא תתחזה/י לשום אדם אחר ולא תציג/י באופן מטעה את השתייכותך, תפקידך או

 סמכותך ולא תעסוק/י בדרך אחרת בשום פעילות העלולה לגרום לפציעה, מוות, נזק לרכוש ו/או חבות מכל סוג
 שהוא. TULOU תדחה הגשות משתמש כלשהן שלגביהן TULOU סבורה/י על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי

  התרחשו פעולות כאמור לעיל.
 אם התקבלה הודעה ממשתמש/ת על הגשה שכבר מפירה כל הוראה מהוראות תנאי שירות אלה, TULOU שומרת לעצמה
 את הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי אם אכן אירעה הפרה כאמור ולהסיר כל הגשה כאמור מהשירות בכל

 עת וללא מתן הודעה.

 



 
 ביטול.

 את/ה או אנחנו יכולים להשעות או לבטל את זכותך לעשות שימוש בשירות זה בכל עת מכל סיבה. אנו רשאים גם לחסום את
 כתובתך בשירות שלנו במקרה ש(א) תפר/י תנאי שירות אלה; (ב) לא נוכל לאמת או לוודא מידע כלשהו שסיפקת

 לנו; או (ג) אנו מאמינים שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או לחבות משפטית כלפיך, כלפי המשתמשים שלנו
  או כלפינו.

 
  מצגים והתחייבויות.

 את/ה מצהיר/ה שאת/ה מעל גיל 18, בעל/ת זכות וסמכות לכרות הסכם זה, מסוגל/ת וכשיר/ה באופן מלא למלא אחר התניות
 והתנאים וההתחייבויות האמורים בזה, והשימוש שלך בשירות מקיים כעת ויקיים גם בעתיד את כל הדינים החלים.

 את/ה מצהיר/ה שקראת, הבנת, הסכמת ותקיים/י את תנאי הסכם זה. נוסף על כך, את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת
 שההגשות שלך וכל האלמנטים שבהן הנן (א) בבעלות או בשליטה בלעדית שלך, ויש לך היתר מראש ובכתב מאת

 הבעלים החוקי של התוכן הכלול בהגשות המשתמש שלך, או את/ה זכאי/ת באופן חוקי אחר להעניק ל TULOU את
 כל הזכויות המוקנות בזה; וכן (ב) השימוש של TULOU בהגשות המשתמש שלך כמתואר בזה, איננו פוגע ולא

 יפגע בעתיד בזכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר, זכויות פרסום או זכויות אחרות של כל יחיד או גוף משפטי, לא יפר
 שום חוק, תקנה או זכות מכל סוג שהוא, או לא יצמיח בדרך אחרת עילת תביעה או חבות בת תביעה, לרבות מבלי
 לגרוע מכלליות האמור, זכויות פרסום ופרטיות ופגיעה בשם הטוב. יתירה מכך, את/ה תישא/י באחריות הבלעדית

 להגשות המשתמש שלך ולהשלכות של העלאה או פרסום שלהן.
 

 החרגת מצגים והגבלת אחריות.
 השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך. המידע, המוצרים והשירותים שניתנים באמצעות השירות או עליו, ניתנים בצורתם

 הנוכחית ("as-is") ללא שום אחריות משום סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לסחירות, התאמה
 למטרה מסוימת, בטוחה או אי הפרה של זכויות קניין רוחני. לא TULOU ולא מי מהגופים הקשורים אליה, אינם
 מתחייבים לדיוק או לשלמות של המידע, המוצרים או השירותים שניתנו בשירות או באמצעותו. המידע, המוצרים

 והשירותים שניתנו בשירות או באמצעות השירות, עשויים להיות לא מעודכנים, ולא TULOU ולא מי מהגופים
 הקשורים אליה אינו מתחייב ואינו מניח שום חובה לעדכן מידע, מוצרים ושירותים כאמור. ההחרגות האמורות לעיל

 חלות במידה המותרת על פי דין. שום יעוץ או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שהתקבל מאת TULOU או
 באמצעות השירות, לא ייצור שום חבות שלא הובעה בזה באופן מפורש. TULOU לא תהיה אחראית עבור נזקים

 ישירים ו/או עקיפים ו/או משניים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים שייגרמו לך עקב השימוש בשירות ו/או במוצרים.
 

 כוח עליון.
 לא TULOU ולא את/ה, תישאו בנזקים או בעיכובים או במחדלי ביצוע הנובעים ממעשים או התרחשויות שמעבר לשליטתם
 הסבירה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: שריפה, פגיעת ברק, התפרצות, קפיצת מתח חשמל או כשל ברשת
 החשמל, המים, אסונות טבע, מלחמה, מהפכה, מהומה אזרחית או מעשי רשויות אזרחיות או כוחות צבא או אויבי

 הציבור: כל דין, צו, תקנה, פקודה או דרישה של כל גוף ממשלתי או חוקי או כל נציג של כל גוף ממשלתי או חוקי; או
 אי סדרים בתחום יחסי העבודה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שביתות, האטות, השבתה או חרמות; חוסר

 יכולת להבטיח חומרי גלם, מתקני תעבורה, מחסור בדלקים או באנרגיה, או מעשים או מחדלים של מובילים
  ציבוריים.

 
 פרטיות.

 איסוף נתונים ושימוש בהם, לרבות איסוף נתונים ושימוש במידע הניתן לשיוך אישי, מוסדרים על ידי מדיניות הפרטיות של
  TULOU, אשר משולבת לתוך הסכם זה ומהווה חלק ממנו.

 
 

 תנאי שירות אלה כוללים את מלוא ההבנות וההסכמות בינינו בקשר לנושאם. איננו מבטיחים גישה רצופה, בלתי מופרעת או
 מובטחת לשירותים שלנו ותפעול השירותים יכול שיופרע באמצעות גורמים שונים שהנם מחוץ לשליטתנו. אם

 הוראה כלשהי מהוראות תנאי שירות אלה תחשב פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, הרי שהוראה כזו תמחק ויתר
 ההוראות הנותרות יאכפו. את/ה מסכים/ה לכך שתנאי שירות אלה וכל ההסכמים המשולבים בהם, ניתנים להמחאה

 



 אוטומטית על ידי Tulou על פי שיקול דעתנו הבלעדי. הכותרות נועדו לשם התמצאות בלבד ובשום אופן לא יגדירו,
 יגבילו, יפרשו או יתארו את ההיקף של סעיף כאמור. מחדלנו לפעול בקשר להפרה על ידך או על ידי אחרים, אינה

 מהווה ויתור מצדנו לפעול בקשר להפרות מאוחרות יותר או דומות. כל הסעיפים אשר מכוח ההקשר שלהם אמורים
 להמשיך ולהתקיים לאחר ביטולו או פקיעתו של הסכם זה, ימשיכו להתקיים.

 
V10,  Midea steamer, Tefal Iron, Makita Drill, אינה חלה על המוצרים: שואב אבק דייסון TULOU אחריות 

 SonicView projector, קורקינט חשמלי XIAOMI, Makita, ושמונה כיסאות לבנים מדגם (IKEA NISSE) במקרים
 הבאים:

 
 הרכבת אביזרים או מכלולים חשמליים, ובכלל זה סוללה אחרת ו/או נוספת, שלא אושרו על ידי TULOU ואשר-

 גורמים לשינוי תכונות ו/או מאפייני המוצרים.
 שינוי מבני במוצר, בגוף המוצר או במכלולים החשמליים הקיימים בו.-
 כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים: תקרים, שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי טבע, תקלה או-

 הפרעה ברשת החשמל, גניבה ו/או ניסיון לגניבה, חבלה במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי כל גורם
 חיצוני ובכלל זה תאונות (לרבות נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף), נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים,

 חשיפה לחומרים כימיים ובכלל זה גם למוצרים שעברו בדיקות הסמכה על ידי היצרן לעמידות בחדירת נוזלים ואבק
 בהתאם לתקן IPXX (בהתאם להמלצות ו/או הנחיות השימוש של היצרן)

 כשלים הנובעים משימוש לקוי של הצרכן, שלא בהתאם ו/או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.-
  בלאי של רכיבים במוצר, לרבות סוללה, צמיגים ולחלקים חיצוניים. תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין-

 כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא נעשו על ידי Tulou או מי שהוסמך מטעמה וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר
 שנעשו שלא על ידי Tulou או מי שהוסמך מטעמה, ו/או משימוש באמצעי טעינה ו/או סוללות שלא אושרו לשימוש

.Tulou משימוש בחומרה ו/ או בתוכנה אשר לא אושרה על ידי ,Tulou על ידי היצרן ו/או 
 אחריות השימוש במוצרים השונים הינה עלייך בלבד. Tulou ועובדיה וחברי וועד הבית אינם אחראים לכל פגיעה-

 גופנית בך או באדם אחר בעת השימוש. נא לא להשתמש בציוד שאינכם יודעים איך להשתמש בו.
 

 תשלום.
 התשלום על המוצרים מתבצע דרך אתר האינטרנט של Tulou. לאחר הרשמה לשירות, ניתנת האפשרות להטעין-

 את המנוי בשלושה מסלולים, אותם Tulou רשאית לשנות לפי בחירתה. כל מסלול מקנה סכום כספי מסוים
 המאפשר גישה למוצרים השונים בחדר ועל המנוי לשלם עבור זמן השימוש. זמן השימוש בכל מוצר מתומחר

.Tulou וכתוב בגלוי באתר האינטרנט של Tulou בהתאם להחלטת 
 בעת אישור תנאי השימוש את/ה מאשר/ת כי ידוע לך אופן גביית התשלום.-
 בסוף השימוש, עלייך לדווח במערכת כי המוצר הוחזר למקום והשימוש נגמר.-
 עלייך לנעול את המוצרים בסיום השימוש ובמידת הצורך להחזירם לטעינה במקומם הייעודי המסומן בחדר, ממנו-

 לקחת את המוצר. אם המוצר לא יינעל ולא ידווח כי המוצר הוחזר למקום והשימוש הסתיים, ימשך גם החיוב הכספי.
  במידה והמוצר לא יוחזר למקום, החיוב המירבי ליום עומד על ₪500. מוצרים שלא יוחזרו ייחשבו כאילו אבדו או-

 נגנבו והמשתמש הרשום ידרש לשלם קנס של עד ₪2,500. כמו כן Tulou רשאית להגיש תלונה במשטרה במידה
 והוכח כי המוצר אכן נגנב על ידי המשתמש הוא הוזק בכוונת תחילה

 תשלום עבור רכישת המסלולים ייעשה על ידי המנוי לTulou באמצעות כרטיס האשראי של המנוי במסגרת השירות.-
 עם הצטרפותו של המנוי לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.

  הצטרף מנוי לשירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שאישורי הרכישה בקשר עם השירות יעמדו לרשותו בחשבון-
 המנוי שלו באתר האינטרנט. המנוי יוכל לפנות לTulou לצורך קבלת אישורי רכישה קודמים המתייחסים לתקופה

 של עד שנה.
  לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.-
  אם לא עלה בידי Tulou לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות אמצעי התשלום שנמסר לה, תהא-

 Tulou רשאית לפעול לפירעון החוב בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי לפי שיקול דעתה, לרבות לשוב ולסלוק את
 כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי
 המנוי), וכן לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו ל Tulou בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

 המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.

 



 ביקש המנוי לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה המנוי אל Tulou או אל המפעיל הרלוונטי בצירוף אישור הרכישה-
 בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהחיוב הנידון הוצג לראשונה בחשבונו. המנוי ימסור בפניה את כל

 המידע הרלוונטי. ככלל, פנייתו של המנוי תיבדק ותימסר למנוי תשובה בתוך 15 ימי עסקים.

 
 אני מתחייב/ת לא לפגוע במוצרים

 אני מתחייב/ת לא להשתמש במוצרים בצורה שעשויה לסכן את בריאותי, ביטחוני או את ביטחון סביבתי
 אני מתחייב/ת להחזיר את המוצרים למקום הייעודי להם בחדר

 אני מתחייב/ת לדווח ל TULOU על כל תקלה, גניבה או פעולה חשודה שאני מודע/ת לה.
 

  קראתי את התקנון ואני מאשר/ת❏
 

 


