
 הקאשבק של ישראלאתר  – cashdo.co.ilתנאי שימוש באתר 

 

 .תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד -משתמש 

 

Browser Extension Policy – תנאי שימוש תוסף לדפדפן 

Web Browsing Activity 

Cashdo.co.il analyzes you web browsing activity to identify and resolve any issues that may 

lead to the loss of the cashback 

Cookie Policy 

We use browser cookies to collect and store certain information when you use, access or 

interact with the Services. Cookies are small data file identifiers that are transferred to your 

computer or mobile web browser that allow us, and third parties with whom we partner, to 

recognize your browser or mobile device and transfer information about you and your use of our 

Services. We use cookies for many purposes, including, without limitation, authentication, 

tracking user preferences or web pages visited while using our Services. You may control the 

use of cookies at the browser level. If you choose to disable cookies, it may limit your use of 

certain features or functions on the Service. 

 

 קדימון

בשיתוף עם אתרי הקניות )העובד   קאשבק המשמש כאתר " )להלן "האתר"( הוא אתרcashdo.co.ilאתר "ה

 .המובילים בארץ ובעולם לספק לכם החזר כספי עבור כל רכישה שתבצעו באתרים המופיעים במאגר שלנו

 cashdo.co.ilהאחוזים מופיעים ליד השם של החנות , רכישהכל חנות מציעה אחוז שונה של החזר כספי עבור כל 

 באתרים מובילים כמו קנייההחזר כספי עבור כל   30%כ משתמשי האתר יכולים להרוויח עד

ebay,aliexpress,asos,bookimg.com,hotels.com עוד רבים אחריםו, 

, ישה לא תידרשו לספק פרטי תשלוםהשירות שלנו הוא ללא עלות ובשום שלב של תהליך ההרשמה לאתר או הרכ

לאחר אישור העסקה על ידי  PAYPALאת ההחזר הכספי אתם יכולים למשוך ישירות מהאתר לחשבון הבנק או ל

 (.החנות

  הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

ות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורד

 .והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור 

 .מיוחד בערוצי האתר השונים

 קניין רוחני

גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות,  האתר כמו

טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין 

 "cashdo.co.il " אתרהמ " ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראשcashdo.co.il רוחני בלעדי של אתר "



בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או 

 .כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש

קלות צד ג או אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, ת

אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי 

 כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה 

 .על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר

" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את cashdo.co.ilהתכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "

 ( למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים3האמור בתקנון זה )ראה סעיף 

לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו 

 שייכים התכנים

 ניהול משתמשים ומבקרים באתר

של המחשב שלו, IP הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה

שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על  של המחשב  MACID כתובת ה

 .הגולש

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים 

באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים 

 cashdo.co.ilבאתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר 

  נאות גילוי

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים( ובממשקי סטטיסטיקה 

פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח 

 קליקים וזמן שהייה

ידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המ

 פרט מזהה אחר

 איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא 

ז תל תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחו

 .אביב

 

 פעילות גלישה באינטרנט
 

 .קאשדו מנתחת את היסטוריית הגלישה שלך על מנת לזהות ולפתור בעיות שעלולות להוביל לאבדן הקאשבק

 

 חשבונות משתמשים:
 .ולהיות בעל חשבון אחד בלבד ’cashdo.co.il‘לאתר  םכל אדם, מורשה להירש

  גם משתמשים משאר העולם להשתמש בשירותיו. אך מזמין מכוון למשתמשים ישראליםהאתר 

 באחריות הבלעדית של החנות. אלא  cashdo.co.ilאפשרויות המשלוח הן לא 



החזר כספי ישולם רק על עסקאות שעומדות בתקנון החנות ואם מסיבה כלשהי החנות החליטה שהמשתמש אינו 

 .לא תישא באחריות כלשהי cashdo.co.ilזכאי להחזר כספי, 

 שומר לעצמו הזכות לבצע שינויים בתקנון ובמדיניות ההחזרים. cashdo.co.ilהאתר 

 

, תוכן פרסומי כתנאי לחברות באתר, יידרש ממך לקבל מיילים הקשורים לשירותים השונים של האתר כמו הרשמה

 עדכונים ועוד.

 

 שומר לעצמו את הזכות לסרב לבקשות הצטרפות לאתר. cashdo.co.ilהאתר 

שומרים לעצמם את הזכות לחסום ולמחוק  cashdo.co.ilלא נאות והוגן באתר,  במקרה של הונאה, או כל שימוש

 חשבונות משתמשים באתר.

שומרים לעצמם את הזכות למחוק את החשבון שלו  cashdo.co.ilבמקרה ומשתמש אינו פעיל תקופה ארוכה 

 באתר.

 

ת המייל שסופקה בעת שומר לעצמו את הזכות למחוק חשבון משתמש במידה וכתוב  cashdo.co.ilהאתר 

 ההרשמה מזוהה כלא תקינה או בעלת אופי פרסומי

 

, במקרה של רכישה שנראית לא תקינה או דורשת בירור cashdo.co.ilבכדי להגן על החנויות המופיעות באתר 

שומר לעצמו את הזכות למסור לחנות את פרטי שם המשתמש לחנות בכדי לוודא תקינות  cashdo.co.il נוסף,

 עסקה.

 נדרשים להיות בעלי אופי לא פוגעני. cashdo.co.ilשמות המשתמשים באתר 

 

 :החזרים
 

 אינן מזכות משתמשים בהחזרים על כל המוצרים cashdo.co.ilבאתר  המופיעות חלק מהחנויות

 בכדי להיות זכאי להחזר המשתמש חייב לסיים את הרכישה ישירות לאחר המעבר לחנות,

 ולפני שביצע רכישה בחנות ביקר באתר נוסף, cashdo.co.il דרך קישור המופיע ב במידה והמשתמש עבר לחנות

 לא יהיה זכאי המשתמש להחזר.

 )"עוגיות"( לא יהיה זכאי המשתמש להחזר,cookiesאם המשתמש ביטל את האופציה של הדפדפן לשמור 

 להבדיל בין משתמשים שונים באתר בעת כל רכישה בחנות.  cashdo.co.il"עוגיות" משמשות את האתר ה

 

יבות החזרים כספיים עקב שימוש בקופונים שלא בתוכנית או מכל סיבה נלא מ  cashdo.co.ilלעתים הקניות דרך 

 .ובדף החנות cashdo.co.ilאחרת הנקבעת על ידי החנויות המופיעות באתר 

 

cashdo.co.il זרים כספיים עבור עסקאות שלא מזכות את לא יחויבו לשלם למשתמשים החcashdo.co.il  

 שמקורה במדיניות החנות. בהחזרים כספיים מסיבה כלשהי

 

במקרה והמשתמש לא ביצע חלק מהתהליך שרשום במדריך ובחנות עצמה, לא יהיה למשתמש כל טענה כלפי 

  ”cashdo.co.il“האתר 

 

שומרים לעצמם את הזכות לבטל  cashdo.co.ilה בהחזר, במידה והמשתמש יחזיר את המוצר לחנות לאחר שזוכ

 החזרים אשר נמצאים בכל סטטוס ישירות מחשבון המשתמש באתר.
 

עושה המרה  עם  המטבע המעודכן  cashdo.co.ilבמקרה ומתבצע המרה ממטבע זר לשקל,  –המרות ממטבע זר 

 לקנייה של "בנק לאומי לישראל" 

 

 תוכנית שותפים



 

 לשיעור בהתאם במקור ניכוי יבוצע ,האישור את ואין במידה .מס תיאום אישור לשלוח יש העמלות משיכת לפני* 

 (30%) ונכסים שירותים עבור ניכוי

 לפחות. ₪50המאושרות הכולל יגיע ללמשיכה כאשר סכום העמלות  ת* העמלות יהיו זמינו
 ימי עסקים. 7יצוע תשלום לוקח עד * ב

 

 כרגע בבדיקה עם החנויות השונות. סכום העמלה הכולל אשר נמצא * 'עמלה ממתינה לאישור' הוא

 

מקיים אשר יכולים להקטין או להגדיל  האתרעמלות השותף עלולות להשתנות בהתאם לחגים וימי מבצעים ש* 

 .את העמלות בהתאם

 

 ית בכל עת.נקאשדו רשאית לשנות את תקנון התוכ*

 

 שים לב

שדו רשאית להפסיק באופן מיידי כל חשבון של משתמש לפי שיקול קא. איסור מוחלט על שימוש בספאםחל 

או כל סוג , דואר אלקטרוני מסחרי, שלדעתה שולח או קשור בדרך כלשהיא לכל דואר זבל, דעתה הבלעדי

 .תקשורת אחרת שלא אושר על ידי הנמען

 

 


