פיק א בוק בע"מ
דצמבר 2010
תקנון שירות "המקצוענים של פיק א בוק"
שירות "המקצוענים של פיק א בוק" הינו אמצעי לפרסום בעלי מקצוע בתחום הצילום והעיצוב ,להלן
"המקצוענים" ,בקרב לקוחות וגולשי אתר פיק א בוק ,להלן "הגולשים" .פרסום זה נועד לאפשר לגולשים לבחור
וליצור קשר עם המקצוענים כדי להעזר באחרונים למטרת צילום/עריכה/עיצוב תמונותיהם לפורמט של אלבום
פיק א בוק.
השירות הינו בעל אופי פרסומי בלבד ובשל כך:
• פיק א בוק מאפשרת לכל לקוח רשום שלה להצטרף ולהציג שירותיו כמקצוען בתנאי שבחשבונו לפחות 3
הזמנות קודמות ולפחות אלבום אחד מפורסם בגלריה.
• פיק א בוק איננה אחראית לתוכן ולפרטים המוצגים על ידי כל מקצוען ,נכונות פרטים אלו הינם באחריות
המקצוען בלבד.
• פיק א בוק איננה אחראית על טיב המקצוענים ,המידע אשר נמסר על ידם ,איכות השירות וטיב עבודתם.
באחריות הלקוח לבחור את המקצוען ולבחון את התאמתו לדרישותיו ולרמת השירות לה הוא מצפה.
• המקצוען מתחייב למתן שירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות אתר פיק א בוק .בכלל זה מתחייב המקצוען:
לספק לצרכן את מלוא המידע הנדרש לו לביצוע העסקה ,בכנות ושקיפות מלאה.
לשמור על אמת והגינות בפרסום.
לספק שירות נאות בכל שלבי העסקה וגם לאחריה.
לפעול בהגינות תוך כיבוד חוקי מדינת ישראל בכלל וחוק הגנת הצרכן בפרט.
לשמור על פרטיות הלקוחות ולא לעשות כל שימוש בחומר שנמסר לו לצורך עבודתו ללא הסכמת
הלקוח.
• פיק א בוק לא תהיה אחראית בין במישרין או בעקיפין לכל תמורה שתסוכם בין הגולש לבין המקצוען
בעקבות פרסום זה.
• הזמנת שירותים מהמקצוען מהווה עסקה בין הגולש לבין המקצוען כאשר לפיק א בוק אין כל חלק בעסקה
זו .יתרה מכך ,פיק א בוק לא תשמש כאמצעי לגביית תמורה כל שהיא בין המקצוען לבין לקוחו.
• פיק א בוק לא קיימה ולא תקיים בשום מקרה קשר של יחסי עובד מעביד בינה לבין המקצוען.
• התמורה ואופן התשלום בגין שירותי המקצוען יקבעו באופן ישיר בין הגולש למקצוען ללא כל התערבות של
פיק א בוק.
• באחריות הגולש מזמין העבודה לבדוק ולאשר כל תוצר של עבודת המקצוען לפני ביצוע הזמנה באתר ,לא
תתקבלנה תלונות על איכות האלבום שתלויות בעבודת המקצוען.
• ניהול הפרסום נעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל אתר פיק א בוק .באפשרותו לשנות ,לאשר או
לחסום כל פרסום בכל עת .סדר המקצוענים בעמוד נקבע אוטומטית לפי מספר האלבומים המוזמנים :ראשון
יופיע המקצוען בעל כמות ההזמנות הגבוה ביותר ,ואחריו בסדר יורד לפי מספר האלבומים שהוזמנו על ידי
המקצוען.
• הפרסום בעמוד "המקצוענים של פיק א בוק" איננו כרוך בתשלום כל שהוא.
• מסיבות של הדדיות והגינות מסחרית מתחייב המקצוען להציע את מוצרי פיק א בוק לאותם גולשים שפנו
אליו כתוצאה מפרסום זה.
• אתר פיק א בוק שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שירות זה ואף להפסיקו לחלוטין ,לפי שיקול דעתו
בלבד.

________________________
חתימת המקצוען
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טופס הצטרפות לשירות "המקצוענים של פיק א בוק"
יש להקפיד למלא את כל השדות
שם המקצוען  /שם העסק:

______________________

שם המשתמש )אימייל(________________________ :
טלפון____________________________________ :
כתובת אתר) _______________________________ :כתובת אתר תפורסם בצורה הדדית – כנגד
קישור חוזר לאתר פיק א בוק(
אזור בארץ :צפון  /מרכז  /דרום  /ירושלים
תחום השירות :עיצוב  /צילום  /אחר _______________ :
נושאי התמחות :טיולים  /תינוקות וילדים  /הריון  /חתונה  /בר/בת מצווה  /אלבומי שורשים  /סיפורי משפחה
סיפורים אישיים  /מצגות מקצועיות  /צילומי סטודיו  /אחר ____________________ :
מספר משפטים לתאור המקצוען ,נסיונו ,והשירות שהוא מציע:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

חומר נוסף
•

יש לשלוח תמונת לוגו בגודל  155 X 230פיקסלים בפורמט JPG

•

יש לפרסם לפחות אלבום אחד בגלריית הגולשים

__________________________
תאריך
__________________________
חתימה
בחתימתך הינך מאשר נכונות הפרטים הנ"ל והסכמתך לתקנון השירות.
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