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ביטול או שינוי הזמנה
.1
.2
.3
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ביטול הזמנה יהא כאמור באחת האפשרויות המפורטות להלן בחוק הגנת הצרכן .בע"פ בטלפון 03-9313888
היא
הדוא"ל
כתובת
העסק,
במקום
פה
בעל
בהודעה
או
gilitours2000@gmail.com
פקסימיליה039313888 --
הנך מתבקש לפרט את שמך ומספר הזהות שלך וכן פרטים מזהים אודות ההזמנה אותה אתה מבקש לבטל.
להלן הוראות חוק הגנת הצרכן:
14ט( .א) הייתה לצרכן זכות לבטל עסקה לפי חוק זה או לפי חוזה ,יאפשר לו העוסק לבטל את
העסקה
בהודעת ביטול שימסור לו הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי
ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן לפי סעיף קטן (ד) הנוגע לאותה דרך ביטול (בסעיף
–
זה
הודעת ביטול):
( )1בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק ,למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול
העסקה
ייעשה בדרך של הודעה בכתב;
( )2בדואר רשום;
( )3בדואר אלקטרוני;
( )4בפקסימיליה ,אם יש לעוסק;
( )5באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה;
( )6בכל אמצעי אחר שקבע השר.
(ב) לעניין עסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט ,ייצור עוסק בדף הראשי של אתר
האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול בהתאם להוראות סעיף
קטן
(א)( ,)5שימוקם באופן מובלט וברור.
(ג) בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו ,ואם נמסרה הודעת הביטול בעל
פה
כאמור בסעיף קטן (א)( – )1פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות;
השר,
באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים נוספים שעל צרכן
למסור
בהודעת הביטול.
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(ז) הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטול עסקה לפי סעיף 14ו; השר ,באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,רשאי לקבוע סוגי עסקאות נוספות וכן סוגי עוסקים שהוראות הסעיף ,כולן או חלקן,
לא
יחולו לגביהם.
המזמין אירוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א( 1981-להלן-
"החוק").
על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל את העסקה ,בתוך  14יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת
המסמך המכיל את הפרטים ,לפי המאוחר ,אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך  7ימים שאינם ימי מנוחה
קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או  14ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות .דמי
הביטול שייגבו בגין הביטול יעמדו על סך של  5%או  ,₪ 100הנמוך מבניהם.

.6

לגבי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש קיימות הוראות חוק הגנת הצרכן
להלן:
14ג( .1א) בסעיף זה –
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח;1998-
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו  65שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות
העלייה
ממשרד
כעולה
והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע
נוהלי
פי
על
כעולה
המשרד.
(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה
לבטל
הצרכן
רשאי
חדש,
את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם ,מיום מסירת הנכס או מיום
שנקבעו
הפרטים
קבלת
בתקנות לפי סעיף (14ד) ,לפי העניין ,לפי המאוחר.
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה
הצרכן
רשאי
חדש,
לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה ,מיום קבלת הנכס או
המסמך
קבלת
מיום
המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) ,לפי העניין ,לפי המאוחר ,ובלבד
כללה
בעסקה
שההתקשרות
שיחה בין העוסק לצרכן ,ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
(ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש ,לבטל עסקה ברוכלות
או
(ב)
קטן
סעיף
לפי
עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג) ,רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה
אדם
שהוא
המוכיחה
עם מוגבלות ,אזרח ותיק או עולה חדש ,ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם
הביטול
זכות
מימוש
כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן ,לפי העניין ,או ישלח לו עותק
לרבות
שלו,
באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
( )1תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
( )2תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
( )3תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על
שישה חודשים ,שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות
כאמור;
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( )4תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר ,בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר,
רשאי ,בצו ,לשנות את התוספת החמישית.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד ,וכי הנוסח המלא והמחייב של
הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק או כל סעיף אחר בחוק ובתקנות או בכל חיקוק
רלוונטי אחר.

 .8האמור בסעיף זה כפוף לשינויים ככל שיהיו בחוק הנ"ל או בכל חיקוק אחר.
 .9תוצאות הביטול יהיו כפי הקבוע בחוק להגנת הצרכן והסכום האמור להיות מושב יושב בתוך  14ימים מיום
קבלת ההודעה על הביטול.
להלן הוראות חוק הגנת הצרכן סעיף  14ה:
(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג)14 ,ג(ג) או 14ג(1ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה
או העסקה ,עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות ,לבין הפרטים שנמסרו לו לפי
סעיפים 14א(א) ו(-ב) או 14ג(א) ו(-ב) ,עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע
לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –
( )1יחזיר העוסק לצרכן בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק
ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן ,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו
עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

( )2קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה ,יעמידו לרשות העוסק במקום שבו
נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק ,והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות
עשיית העסקה או החוזה.
(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג)14 ,ג(ג) או 14ג(1ג) ,שלא מהטעמים המנויים
בסעיף קטן (א) –
( )1יחזיר העוסק לצרכן ,בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק
ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן ,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו
עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו ,זולת דמי ביטול
בשיעור שלא יעלה על  5%ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה ,או  100שקלים חדשים,
לפי הנמוך מביניהם;
( )2קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה ,יחזירו לעוסק במקום עסקו ,והוא
הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

