
 

 

 _"קורס הכנה למבחן האנליטיהרשמה לקורס אינטרנטי "_ מדיניות ביטול

קורס הכנה למבחן  האינטרנטי שלנו "__ לקורס הרשמתךבעיון לפני  מדיניות זואנא קרא 
 ,"(אתרה)להלן: "_ https://xtra.student.co.il/  _ באתר"(, הקורס___" )להלן: " האנליטי
 .מעת לעת בשינויים הנעשים בהוהתעדכן 

 

 לגברים ולנשים כאחד. הפונ יאהולם נוחות בלבד, אה שםבלשון זכר למדיניות זו מנוסחת 

 

, וזאת לאור בלבד זה הרשמת לקורסביטול  בקשר עם כצרכן ךיתיוזכומדיניות זו מסדירה את 
 .אופייה הייחודי כקורס מקוון

 אתר ייעשה בהתאם לתקנוןה על ידינו באמצעות המוצעים יםביתר הקורס ךביטול השתתפות

 https://xtra.student.co.il/wp-__בקישור להלן: הנמצא באתר

-content/uploads/2019/10/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F

19.pdf-98%D7%95%D7%91%D7%A8D7%90%D7%95%D7%A7%D7%% _ . 

 27.2.19-לפני ה ללקוח שנרשם לקורס ביטול הרשמה

ובלבד  מכל סיבה שהיא, ,הרשמתו לקורסיהא רשאי לבטל  27.2.19-לפני ה נרשם לקורסש לקוח
)להלן:  ___12:00__ בשעה ___ה'ההרשמה לקורס עד ליום ___על רצונו לבטל את  נושהודיע ל

 ."(לביטולהמועד האחרון "

 

דמי ביטול  שולם על ידך בגין הקורסלנכות מהסכום  בגין ביטול השתתפות בקורס נהיה רשאים
 ."(סכום ההחזר)להלן: " ₪ 100-אך לא יותר מ קורסמעלות ה 4%בגובה 

 

פעל אנו נ, החוקבאם הלקוח אכן זכאי להחזר כספי, בהתאם לאמור במדיניות זו ובכפוף להוראות 
, קבלת הודעת הביטול מהלקוחממועד  מי עסקיםי 7ההחזר בתוך סכום על מנת להשיב ללקוח את 

 .דרך אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח -ככל הניתן 

 

)ובלבד שנמסרה עד  מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה באחת הדרכים הבאות
 : למועד האחרון לביטול(

  בקישור להלן שלנולשירות לקוחות  לכתובתבדואר אלקטרוני: 

___xtra12@student.co.il__. 

 :03-6225333 בטלפון למספר_ 

 

מספר , הדוא"ל, כתובת באתר(כפי שמופיע בחשבונו )שמו המלא בהודעת הביטול יציין הלקוח את 
  המוצר.העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר רכישת וכן ייצרף בפנייתו אלינו הזמנה המספר , טלפוןה

רשמתו לדרוש מהלקוח את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול ה םרשאי אנו נהיה
 .לקורס

 

מקבל גישה מיידית לקורס ולפיכך תחילת הקורס הינו  27.2.19-ה לאחרלקוח שנרשם לקורס 
 מועד ההרשמה לקורס. 

 

דרישה או תביעה בקשר עמה הינו הלקוח מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, 
אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית 

את  נולעצמ אנו שומרים .אביב בישראל-המשפט המוסמך במחוז תל-והייחודית תהיה נתונה לבית
הבלעדי ובלבד  נודעת-דיניות זו בכל עת ולפי שיקולהזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מ

 .יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה עסקת הרשמה לקורסשביחס לכל 
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