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 הסכם השתתפות ורישום לקורס באינטרנט 

לקורס   ברישום  שלך  ההתעניינות  במיומנויות  "האמזונים"   אינטרנטיהלאור  שיעסוק  שיווק  , 
באמאזון "   ומכירה  ידי  קורס)להלן:  על  נערך  ואשר  ח.פ.  "(  בע"מ,  השקעות     515924967סטפנוב 

וההוראות הנוגעים להרשמתך ולהשתתפותך  (, מובאים בהסכם שלהלן התנאים  "החברה)להלן: "
 בקורס. 

לא חלה עליך החובה לאשר הסכם זה, אך מעצם הרשמתך ו/או השתתפותך בקורס ו/או צפייה  
 בתכני הקורס הרי שאתה מאשר את הסכם זה. 

מיועדות   ההסכם  כותרות  המינים.  לשני  מתייחס  הוא  יחיד,  זכר  בלשון  נכתב  שההסכם  אף  על 
". סילבוס הקורס  הסטודנטלהן פירוש משפטי. בהסכם שלהלן אתה מכונה "לנוחיות בלבד ואין  

 מצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 :כי מאשר ומצהיר הסטודנט - הסטודנטהצהרות  .1
צרכיו   .1.1 את  כתואם  הקורס  את  ומצא  זה  להסכם  כנספח  המצורף  הקורס  בסילבוס  עיין 

 ורצונותיו. 
שפתיחת .1.2 לכך  מודע  להיות  הקורס    הוא  של עשויה  מינימלי  מספר  ברישום  מותנית 

  ה לעצמ  תשומר   החברהמעת לעת ומכל סיבה שהיא וכי    החברהקבע  ת משתתפים כפי ש
 חודשים.   3הזכות לבטל את הקורס ו/או לדחות את פתיחתו בעד  

ו/או  שידוע לו   .1.3 יועברו באמצעות שידור תכנים מוקלטים שניתנים להורדה  תכני הקורס 
 בשידור חי באינטרנט.  

ידוע לו שאיכות השידור של הקורס באינטרנט, לרבות התמונה והצליל חלה על הסטודנט   .1.4
לצפייה   כנדרש  אמצעים  שברשותו  מועד  מבעוד  ולוודא  להיערך  ממנו  נדרש  וכי  בלבד 

 נט. איכותית בשידור באינטר
התחייבות לתשואה כזו או אחרת וכי כל  ו/או  אין בקורס כדי להוות המלצה להשקעה   .1.5

 הינה על דעת ובאחריות הסטודנט בלעדית. של הסטודנט או מסחרית  פעילות עסקית 
המועצה   .1.6 או  מקצועית  כהשתלמות  מוכרת  תעודה  מעניקה  אינה  בקורס  ההשתתפות 

 להשכלה גבוהה.
 

 ההשתתפות בקורס: .2
ידי הסטודנט  המלא במועדו   עלות הקורסבכפוף לתשלום   .2.1 , ניתנת לסטודנט הרשאה על 

של   ולמשך  לאחר,  ניתנת להעברה  של  ימים    30עד  אישית, שאינה  ממועד הסיום  בלבד 
 הקורס, לצפייה בתכני הקורס. 

בקורס   .2.2 אישית שתספק החברה לסטודנט  הצפייה  בסיסמה  שימוש  תתאפשר באמצעות 
 "( שהעברתה לאחר אסורה בהחלט. הסיסמה האישית)להלן: "

איסור מוחלט להעביר את הסיסמה האישית לאחר ו/או לקיים צפייה  על הסטודנט  חל   .2.3
אישור המפורש המרובת משתתפים ו/או לצפות בתכני הקורס בשמו של אדם אחר ללא  

 ובכתב של החברה. 
בהתאם לדין ו/או שיש   הו שאינ ו/א בלתי נאותה  סטודנט שהינה  בכל מקרה של התנהגות   .2.4

לפגוע    הב ו/או  להשפיל  ו/או  לבזות  את  חברהבכדי  להפסיק  רשאית  החברה  תהיה   ,
 . תשלום כלשהוזכאי להחזר לא יהיה הסטודנט השתתפות הסטודנט בקורס ו

 
 :וכלי העזר סילבוס הקורס .3

 תכנים שמפורטים בסילבוס הקורס.בשיעורי הקורס צפויים להתקיים במועדים ולעסוק  .3.1
סילבוס הקורס מהווה הערכה כללית ומקורבת לתכני הקורס, הוא מועבר לשם המחשה   .3.2

הקורס  יםשינוי   נווייתכ בלבד   של  בתכנים  ו/או  שיעורים  דעת    ,במועד  לשיקול  בהתאם 
 החזר כספי בשל כך.הסטודנט יהיה זכאי לכל , ומבלי ש החברה

)להלן:    ף את הסטודנט בכלי עזר שפיתחה החברהכחלק מתכני הקורס עשויה החברה לשת .3.3
העזר  "(עזרהכלי  " בכלי  השימוש  תקינים, .  אמינים,  יהיו  העזר  כלי  כי  מבטיח  אינו 

ניתנים לסטודנט רק לשם  מדויקים או שידעו לנבא ו/או להביא לתוצאה מסויית, והם 
 המחשה בלבד. 

 
 :תכנים פרסומיים .4

"(. פרסומותמעת לעת ובמהלך שידור הקורס ייתכן שיוצגו תכנים של מפרסמים )להלן: " .4.1
שניתנו   בקישורים  המופיע  מידע  )לרבות  לפרסומות  אחריות  בכל  נושאת  אינה  החברה 
בתכנים אלה(, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המפרסם. 
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ואין   שירות,  או  מוצר  לרכישת  של החברה  או המלצה  דעה  אינם מבטאים  תכנים אלה 
 קם או חוקיותם.בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיו

 בקורס.  פרסומותהסטודנט לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או החזר בשל שילוב  .4.2
 
 

 שכר לימוד: .5
ההשת .5.1 בתכניתעלות  הצפייה  ו/או  בקורס  באתר   הקורס  פות  למפורסם  בהתאם  הינה 

 . חברהאינטרנט של הה
שמתאפשר התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או פייפאל ו/או בדרך אחרת כפי   .5.2

 באתר החברה. 
 

 קניין רוחני:  .6
וכל קניין רוחני    , כל העזרמסחריים, סימני המסחרהסודות  ה זכויות היוצרים, ההפצה,   .6.1

"(, הינם רכושה קניין רוחניחברה  )להלן: "או שנוגע ל  מכל סוג שהוא הכלול בתכני הקורס  
 הבלעדי של החברה ו/או נעשה בהם שימוש על ידי החברה כדין.  

כדי להעניק לסטודנט   .6.2 ו/או בתשלום כלשהו של הסטודנט לחברה  אין בהרשמה לקורס 
בהתאם לשאר   אישית בקורס  כלשהי בקניין הרוחני של החברה למעט הרשאת צפייה  תזכו

 הוראות הסכם זה. 
להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין  חל איסור מוחלט   .6.3

ו/או להקצות  ו/או  נגזרות,  עבודות  ליצור  ו/או  פומבית  להשמיע  ו/או  למסור     פומבית 
כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו בקניין הרוחני ו/או בתכני הקורס, 

ציוד קליטה אחר )פיזי, אלחוטי, או בדרך במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור ל
 .המפורשת של החברה מראש ובכתב האחרת(, ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמת

 
 

 ביטולים והחזרים:  .7
"(, ככל שעל העסקה יחולו ההוראות  החוק)"  1981-בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א .7.1

ברה הוראת הנוגעות לעסקת מכר מרחוק שבחוק, העסקה תהיה ניתנת לביטול אם הוע
ביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את 
פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם. במקרה זה בלבד, יהיה הסטודנט זכאי להחזר תשלום  

₪, לפי   100ממחיר הקורס או בסך   5%שכר הלימוד עבור הקורס, בקיזוז דמי טיפול בסך
מור, העסקה לא תהיה ניתנת לביטול אם מועד ביטול העסקה  על אף הא  .הנמוך מבניהם

שפורסם  כפי  הקורס  פתיחת  למועד  קודם  מנוחה,  ימי  שאינם  ימים  שבעה  בתוך  חל 
ההתקשרות   לפרטי  בהתאם  בכתב  לחברה  להעביר  יש  הביטול  הודעת  את  בסילבוס. 

 . זה הסכםשבתחתית 
לאחר שהועברו לו  סטודנט לא יהיה רשאי לקבל החזר כלשהו  ,  7.1האמור בסעיף    ףעל א .7.2

 . תכנים של הקורס
במידה    תרשאי  תהא  החברה .7.3 לסטודנט.  לבטל את השירותים המסופקים  ו/או  להפסיק 

, יוחזר לסטודנט  הפרת הסכם זהוהוחלט על הפסקת השירותים מכל סיבה שאינה בשל  
 .בל גישה אליהםיהשיעורים שהסטודנט לא קוך מספר מתשל שכר הלימוד החלק היחסי 

 
 :דיוור ישיר .8

שונות   .8.1 והמלצות  שיווקיים  פרסומיים,  תכנים  לידיעתו  להביא  לחברה  מאשר  הסטודנט 
וה   לחברההנוגעות   ייתכן  החברה  שלהערכת  עניין   סטודנט ולאחרים,  בהם  ואשר   ימצא 

  ."(דיוור)להלן: " מסרון ו/או הודעת דוא"ליועברו אליו באמצעות 
וזאת באמצעות  לסטודנט תעמוד בכל העת האפשרות להורות לחברה להפסיק את הדיוור   .8.2

 שימוש באמצעים לכך שיהיו חלק מן הדיוור ו/או בהודעה בכתב לחברה. 
 

 דין וסמכות שיפוט  .9
זה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות    הסכםעל   .9.1

 שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה. 
 

 שונות .10
 בהם   שינוי  וכל  לסטודנט   החברה   של   לשירותים  בנוגע  ההסכמות   מלוא  את   מייצג  זה   הסכם .10.1

 החברה.  עם בכתב בהסכם רק יתאפשר
 מחדש  זו  הוראה  תנוסח  אזי  ליישום,  ניתנת  אינה   זה  הסכםב  כלשהי  הוראה  כי  ייקבע  אם .10.2

 לאכיפה.  ניתנת להוראה  לעשותה  מנת על  הנחוץ ככל  רק אולם
 לאחר   לחול  ימשיכו  זה   הסכםל  10-6  סעיפים   הוראות  שהיא,  סיבה  מכל  זה  הסכם   פקע .10.3

 פקיעתו. 
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 לאחר. זה שבהסכם  זכויותיו את להמחות  ו/או להעביר  רשאי אינו הסטודנט .10.4
 צד  לכל  חובותיה  ו/או  זכויותיה   מלוא   ו/או   חלק  את   להמחות  ו/או  להעביר   רשאית   החברה  .10.5

 הבלעדי.   דעתה לשיקול  בהתאם ג'
 
 
 

 פרטי התקשרות עם החברה  .11

 ____  ח.פ.  בע"מ השקעות סטפנוב  החברה: שם .11.1
    למכתבים: מען .11.2
  דוא״ל: .11.3

 
 


