
באינטרנטביותרהזוללמחירהתחייבותמדיניות
"Best Price Guarantee"

והגדרותכללי.1
שלצידם:הבאההמשמעותתהיההבאיםלמונחים.1.1

עלהניתניםהשירותיםהמלונות,אודותמידעהיתר,ביןהמספק,www.stayhg.comבכתובת:החברהשלאתר":האתר"
ידי המלונות, המחירים, המבצעים ועוד.

STAYאוSTAYהמותגתחתבמלונותמטעמה)מיוביןבאמצעותה(ביןומחזיקהשוכרתמתפעלת,המנהלת,":החברה"
HOSPITALITY GROUPלה.הקשוריםהגופיםכלו/אומטעמההפועלכלו/או

החברה.שלבעלותאושכירותאותפעולאובניהולשהינםבישראלSTAYמלונות"המלונות"
www.stayhg.comבלינקבאתר,והתקנוןהשימושתנאי"התקנון"
באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר.": הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותיםרוכש" או "משתמש"

מהתקנון.נפרדבלתיחלקהינהזומדיניות.1.2
לעת.מעתבהולעייןלשובהמשתמשיםמתבקשיםכןעללעת,מעתושינוייםלעדכוניםנתונהזומדיניות.1.3
הודעהוללאהבלעדידעתהשיקולפיועלעתבכלזומדיניותאתלצמצםאולהפחיתאולהפסיקרשאיתהחברה.1.4

מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי
המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את המדיניות, לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא.

זו.מדיניותהוראותתגבר-התקנוןהוראותוביןזומדיניותהוראותביןסתירהאובהירותאישלמקרהבכל.1.5
כאחד.ולגבריםלנשיםהנההכוונהזכר,בלשוןשימושנעשהבוזובמדיניותמקוםכל.1.6

החברההתחייבות.2
אתבלבד,באינטרנטהזמנתםאתיבצעואשרללקוחותיה,למכורזו,במדיניותלאמורבכפוףמתחייבת,החברה.2.1

הפלטפורמותכללמביןביותרהזולבמחירעת,בכלבישראל,STAYבמלונותבאתר,שמוצגכפיהחברהבמלונותהשהייה
ו-"ביותרהזולהמחיר"(להלן:להלן)3.1.3בסעיף(כהגדרתההחברהבמלונותהשהייהשירותימוצעיםבהן

").ההתחייבות"
שלהטלפונילמוקדפניהללאבאינטרנט,ההזמנהכלאתיבצעואשרבלבד,החברהללקוחותהינהההתחייבות.2.2

להלן.3ובסעיףזה2בסעיףהנקוביםבתנאיםלעמידהובכפוףהחברה,
כלשהובשיעורזוליםבאתרהחופשותשמחירימתחייבתאינההחברהכיבמפורשבזאתמובהרספקהסרלמען.2.3

ממחיריהם קודם מועד הפרסום, אלא שהוא זול בהשוואה למחירו ביחס לכל הצעת לינה זהה בערוץ מכירה אחר שאינו אתר
לאחריתה).שעות24(ועדההזמנהבמהלךנתוןבזמן,www.stayhg.comהחברהשלהאינטרנט

באתר,המפורסםמהמחיריותרנמוךשמחירהחופשהומצאלהלן,3ובסעיףלעילהמפורטיםבתנאיםעמדאשררוכש.2.4
בתנאים זהים לעסקה, ובמועד ביצוע ההזמנה, תעודכן הזמנתו למחיר הנמוך יותר שימצא, כל עוד הוכיח את הנדרש

והרוכש יזוכה ללא דמי ביטול, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי"), או תבוטל העסקהעדכון ההזמנהבמדיניות זו (להלן: "
של החברה.

הרוכש.אתשתחייבוהיאהשניים,מביןהנמוךהמחיראתהכוללתמעודכנתהזמנהלרוכשתוצאההזמנה,עדכוןלאחר.2.5
הזהההחופשהאתהמציעמולבמישריןהרוכש,שלהטענהאתולוודאלבדוקהזכותתעמודלחברהכימובהר.2.6

המתחרה למכירה.
תיירותשירותיספקאואתרמצאכישהוכיחלמשתמשאישיבאופןינתןההזמנהעדכוןכייובהרספקהסרלמען.2.7

המספק שהייה במלונות הקבוצה בתנאים דומים כאמור מטה במחיר זול יותר (בהתחשב בתוספת מע"מ באתרים שמציגים
מחיר ללא מע״מ), בהתאם לתנאי מדיניות זו, והמשתמש לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

הכלההזמנה,עדכוןלשלילתלהביאעלוליםהמשתמשבידישיימסרובנתוניםדיוקאיאובהירותאיטעות,כלכימובהר,.2.8
לפי שיקול דעתה של החברה ומבלי שתעמוד למשתמש כל טענה בעניין.

ההזמנהעדכוןקבלתתנאי.3



2בסעיףהנקוביםבתנאיםלעמודהמשתמשעליותר,הנמוךלמחירהמחירולהשוותההזמנהעדכוןאתלקבלמנתעל.3.1
לעיל, וכן בכל התנאים המצטברים להלן:

");האסמכתא"(להלן:ההזמנהלאישוראסמכתאקיבלוהמשתמשהושלםבאתרההזמנהתהליך.3.1.1
באתריותרזולמחירהרוכשמצאמקבלתה,שעות)וארבע(עשרים24מ-יאוחרולאועדהאסמכתא,קבלתלאחר.3.1.2
3.1.4בסעיףהנדרשיםהפרטיםאתלחברהומסראונליין)(בהזמנהבישראלהרלוונטיבמלוןשהוזמנהלחופשהכלשהו
להלן;
הבאים:בפרטיםרק:לאאךלרבותבאתר,שהוזמנהלחופשהלחלוטיןזההמתחרה,גורםידיעלהמוצעתהחופשה.3.1.3

");חופשה זההאותו בית מלון, אותם תאריכים, אותו הרכב אורחים, אותו בסיס אירוח ואותו סוג חדר (לעיל ולהלן: "
הבאים:הנתוניםופירוטצירוףתוךinfo@staymars.comלכתובתדוא"לבאמצעותלחברהפנההמשתמש.3.1.4

באתרמע"מ)(ללאיותרהזולההחופשהמציאתוומועדבאתרהרכישהמועדלרבותהרוכש,טענתשלמלאפירוט.3.1.4.1
המתחרה, מחיר החופשה באתר ומחיר החופשה באתר המתחרה;

מתחרה;חברהידיעלזהיםבתנאיםזההחופשההמציעהמסךצילוםעםקובץצירוף.3.1.4.2
הזהה;החופהלהזמיןניתןובהמע"מ)(ללאיותרהזולהמחירהוצגבההאינטרנטלכתובתקישורצירוף.3.1.4.3
עמו.התקשרותודרכיהרוכששלהאישייםפרטיואתבנוסףכוללתהפנייה.3.1.4.4

ישיריםהסכמיםקבוצתית,מכירהבמסגרתולאהציבורלכללרגילהלמכירההוצעמתחרה,גורםע"יהמוצעהמוצר.3.1.5
עם חברות וארגונים, הנחה פרטנית למשתמש, לרבות הנחה מיוחדת, קופון או שובר הנחה, מבצעי כרטיסי אשראי (בין היתר

cashבמבצעיאודיינרס)ו/אואקספרסאמריקןו/אומאסטרקארדו/אוישראכרטו/אוכאלויזהו/אוויזה-האשראיחברותשל
backבמבצעיםביןבמלוןשהיהבמבצעיאוחברותו/אולארגוניםבמבצעיםאוהשוניםהבנקיםשלאואשראיחברותשל

באותו היום של ההזמנה או במבצעי מכירה באתרים בהם ביצוע ההזמנה מתבצע כאשר המשתמש אינו יודע לאיזה מלון
ההזמנה עד לאחר ביצוע ההזמנה. כמו כן, מובהר כי ההתחייבות הינה בהשוואה למחירים באתרים ישראלים של גורמים

.STAYמלונותשלשוניםבאתריםלמחיריםביחסולאבלבדמתחרים

שונות.4
לעילהכללייםבתנאיםבמפורשמצוינתשאינההמשתמשכלפיהחברהשלכלשהיהתחייבותליצורכדיזובמדיניותאין.4.1

או בהוראות התקנון.
דין.ולכלבתקנוןלאמורבכפוףהןבאתר,רכישותשלהביטולתנאי.4.2
ו/אוהחברהשלבשליטתהשאינובאירועמקורםאשראיחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשרמצהירהמשתמש.4.3

מפעילת האתר לא ייחשבו כהפרה של הוראות מדיניות זו ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
מערכתכלו/אוהאינטרנטמערכתשלהתקינהלפעילותהכלשהובאופןאחראיותאינןהאתרמפעילתו/אוהחברה.4.4

תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה
במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתמש,

במישרין או בעקיפין.
כספי,לזיכוידרישההיתר,וביןהאתרמפעילתו/אוהחברהכלפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלתעמודלאלמשתמש.4.5

בשלזה,לתקנון3.1.4בסעיףהנדרשיםהנתוניםאוהמשתמששלההזמנהנתוניהחברה,אצלהתקבלולאבובמקרה
תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת החברה ו/או מפעילת האתר.

פנייתםו/אוהזמנתםהמשתמשים,לנתוניבאשרמכרעתראיהיהוומטעמה,מיומערכותמערכותיההחברה,רישומי.4.6
לחברה.

לאהמשתתףבאםו/אובאתרחופשההזמנתבעתכדיןשלאשימושו/אוהונאהו/אולרעהלשימושחשדוקייםבמידה.4.7
מילא אחר כללי מדיניות זו במלואם, רשאית החברה שלא לאשר בקשת משתמש לעדכון ההזמנה.

החלהדין.5
על מדיניות זו ועל התקנון, יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה

בקשר עם מדיניות פרטיות זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.


