
תנאי ההסכם
המזמין מאשר כי נתן אישור טלפוני לביצוע ההזמנה ומאשר את תנאי ההסכם להלן לאחר שקרא והבין אותם. הסכם זה יחול על הזמנת עיתון יומי, שבועי או תקופתי אחר מבית הג'רוזלם פוסט או מעריב )“העיתון”(.א. 
 המזמין יודע ומבין כי היה ועקב אילוצים על פיהם פועלת מפעילת העיתון )להלן: "החברה"( יחול עיכוב בחלוקת העיתון אין בכך כדי להוות עילה לאי תשלום ו/או עיכוב ו/או קיזוז, כל עוד יקבל המנוי את העיתון באיחור שלא יעלה על יום  ב. 

עסקים אחד. היה ומסיבה כלשהי לא יהיה בידי המנוי לקבל את העיתון היומי לידיו ו/או העיכוב בחלוקת העיתון היה מעבר ליום עסקים אחד תוארך תקופת המנוי בתקופה בה חל העיכוב בחלוקת העיתון. הכל בהתאם לסוג המנוי.  
המנוי ו/או המזמין מחוייב להודיע מיידית לחברה על כל מקרה של אי קבלת העיתון כסדרו. אם לא יעשה כן ייחשב הדבר כהודאה כי העיתונים חולקו למנוי והתקבלו אצלו באופן סדיר במשך כל תקופת המנוי.ג. 
העיתון הראשון יגיע לבית המנוי לאחר 14 ימי עסקים ממועד החתימה על הסכם רכישה זה או תוך 48 שעות לאחר קבלת המפתח, לפי המאוחר.ד. 
על המנוי ו/או המזמין האחריות לתאם עם החברה מועד למסירת מפתח לאינטרקום, במידה וקיים אינטרקום.ה. 
העיתון היומי יחולק לבית המנוי עד השעה 07:00 בבוקר )בכפוף ליכולות גורמי ההפצה באיזור(.ו. 
המנוי אינו ניתן להקפאה אלא לתקופת מינימום של 3 )שלושה( ימים ועד לתקופת מקסימום של 1 )אחד( חודש. וזאת בהודעה מראש ובכתב של 3 )שלושה( ימי עסקים.ז. 
 המנוי אינו ניתן לביטול ע"י המקבל ו/או המזמין אלא בהודעה בכתב ומראש. מוסכם בזאת כי מחיר המנוי כפי שצוין בפרק "פרטי במבצע" בהסכם רכישה זה, מותנה ברכישת מנוי לתקופה מינימאליתח. 

       כאמור בהסכם זה. לפיכך, אם יבוטל המנוי לפני תום "התקופה המינימאלית" כאמור בהסכם רכישה זה, יחוייב המזמין ו/או המנוי בגין העיתונים שחולקו עד למועד הביטול בהתאם למחיר המחירון המעודכן של החברה
      ליום הביטול, ובגין דמי המתנה ודמי משלוח )אם היו( בתוספת דמי הקמת מנוי.

מוסכם כי "במנוי מתחדש" תהיה החברה רשאית לעדכן את מחיר המנוי לאחר תום "התקופה המינימאלית" בהתאם למחיר המחירון המעודכן של החברה.ט. 
המנוי זכאי למסלול מבצע כמפורט אך ורק בתנאי שלא היה מנוי פעיל במערכת העיתון בשלושת החודשים שקדמו להזמנה זו.י. 
מוסכם בזאת כי החברה תהיה רשאית לחייב את חשבון המזמין ו/או את המנוי בגין העמלות הבנקאיות בהן תחויב עקב החזרת שק או חיוב כלשהו שהוצג על ידי החברה ולא כובד.יא. 
מוסכם בזאת כי אם המזמין הינו תאגיד אזי החותם על ההזמנה הינו ערב אישית לביצוע התשלום על פי ההזמנה.יב. 
מנוי עם מתנה - החברה שומרת על זכותה להחליף את המתנה במתנה דומה או במתנה אחרת, אם אזל המלאי. המתנה תשלח אל המנוי תוך 8 שבועות מתחילת החיוב הראשון.יג. 
אם במשך 30 יום מיום החיוב לא תתקבלנה הערות בכתב בגין החיוב שבוצע, יחשב הדבר כהודאה בנכונותו והמזמין אינו רשאי לקבל החזר ו/או קיזוז בגין חיוב זה. יד. 
 אי תשלום דמי מנוי במועד יהווה הפרה יסודית של ההסכם והחברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי ללא מתן הודעה מוקדמת. בוטל ההסכם, יחוייב המזמין ו/או המנוי בגין העיתונים שחולקו עד מועד הביטול בהתאם למחיר טו. 

      המחירון המעודכן של החברה, בגין דמי המתנה ודמי משלוח המתנה )אם היו(בתוספת דמי הקמת מנוי.
המזמין והמנוי מעוניינים ומסכימים  בזאת לקבל מהחברה ושותפיה העיסקיים לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון אשר פרטיהם מופיעים בהסכם זה לעיל, מידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומים שונים על מוצריה מעת לעת  טז. 

)"מידע שיווקי"(. המזמין והמנוי יהיו רשאים בכל עת להודיע על סירובם לקבל מידע שיווקי הנ"ל באמצעות שליחת הודעה על כך לשולח המייל או המסרון ממנו יתקבל המידע השיווקי. הבקשה תטופל תוך עשרה ימי עסקים.  
מוסכם כי בכול מקרה של סכסוך, סמכות השיפוט הייחודית תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב ע"פ חוק ודין בישראל.יז. 

Terms of the Agreement
a. The customer confirms that permission to begin the subscription was given by telephone and confirms the conditions of the agreement below after having read and understood the following. This  
 agreement shall govern the order of the daily, weekly or other periodic newspaper from the Jerusalem Post or Maariv.)"the newspaper"(.
b. The customer knows and understands that if,due to circumstances affecting the newspaper's publisher )here in after "the company"(, a delay shall occur in the distribution of the newspaper it shall not  
 constitute as reason for non-payment and/or delay of payment, and/or set off, provided that the customer receives the newspaper with a delay not exceeding one business day. If for any  
      reason the customer does not receive the daily paper and/or the delay in delivery of the paper exceeds one business day, the subscription period will be extended by the period during which delivery  
 was delayed, all in accordance with the type of subscription.
c. The subscriber and/or the customer undertakes to immediately inform the company of any instance in which the paper was not received satisfactorily. If this is not done,it will be seen as confirmation  
 that the papers have been distributed to the subscriber and received regularly throughout the entire subscription.
d. The first paper will reach the home of the subscriber within 14 business days of the date of signature on this agreement or within 48 hours from receipt of the key, the later of the two.
e. The subscriber and/or the customer will be responsible for arranging with the company the date for handing over the key to the intercom if there is one.
f. The daily paper shall be delivered to the home of the subscriber by 7 am subject to the distribution method in the area of residence.
g. The subscription cannot be frozen unless for a minimum period of three days and a maximum of one month and prior written notice of three business days is given.
h. The subscription can not be cancelled by the subscriber and/or the customer unless the customer provides an advanced notice in writing.It is hereby agreed that the subscription  
      price as noted in the 'details of offer" on this agreement,is subject to purchasing the subscription for a minimum period as per this agreement. Therefore,if the subscription is canceled before the end  
      of the "minimum period" as per this agreement the subscriber or the customer will be charged for the newspapers delivered until the cancelation date according to the current company's listed price at  
      the time,and for the gift cost and the gift delivery cost, if applicable,and for subscription registration fee.
i. It is agreed that in the case of a "renewable subscription" the company will be authorized to update the subscription price after completion of the "minimum period", in accordance with the price on the  
      company's up-to-date price list.
j. The subscriber is entitled to the above special offer only if he was not an active subscriber during the last three months.
k. It is hereby agreed that the company will be permitted to charge the account of the customer and\or subscriber for bank fees for which it is charged due to a check or other means of payment not being  
      honored when presented by the company.
l. It is hereby agreed that if the customer is a corporation the person who sign the order is personally the guarantor for payment being made in accordance with the order.
m. The company reserves the right to switch to another gift of similar value in case of non-availability of a particular gift. The gift will be sent out within 8 weeks of the first charge,according to the terms of  
      the special offer.
n. If the company do not receive any written comment about a charge within 30 days from billing date,this will approve the validity of the charge and deny the paying party from receiving any refund/ 
 deduction as a result of the charge.
o. Failure to pay the subscription fee on time will be considered a material breach of the agreement. and the company will be able to immediately terminate the agreement without prior notice.If the  
      agreement was terminated, the customer and/or the subscriber will be charged for the newspapers delivered until the termination date according to the current company listed price,for the gift cost and  
      for the gift delivery cost )if applicable( and for the subscription registration fee.
p. The customer and subscriber agree to receive to their above mentioned email address or cellular number marketing information that includes various offers and product ads from the Company and/or  
 its affiliates from time to time. )"Marketing Information"(.The customer and the subscriber are liable to request a cessation of these emails at any time by sending a request via email or text message to  
 the sender of the marketing information. The request will be handled within 10 business days.
q. It is agreed that in an event of dispute or conflict, the exclusive judiciary will be the authorized court in Tel-Aviv,according to Israeli Law.


