
 תקנון קורס בלוגינג מחוץ לקופסא
 • אתר קורס בלוגינג מחוץ לקופסא המופעל ע"י נופר רונן  ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורס הבלוגינג.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה
 חוזה מחייב בינך לבין החברה.

 הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי
 שיקול דעתה.

 החזרות וביטולים

 •לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למרצה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י

 המרצה.

 • יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא

 תיחשב כהודעת ביטול עסקה,

 • הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי

 המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את

 הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

 • לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים הקורס (בתחילת ספטמבר), בין אם השתתף בשיעורים,
 כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו,

 למעט במקרים המפורטים להלן:

 הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד השיעור הראשון תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל1.

 התשלומים ששילם עבור הקורס.

 בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או2.

 המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרצה.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המרצה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה

 שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת

 האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

  אספקה



 • הקורס הוא קורס אינטרנטי אונליין והאספקה שלו תהיה לאחר שהקורס יהיה מוכן במהלך ספטמבר.

 שירות לקוחות

course@trvbox.com בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות במייל אל • 
 

 תשלום
 • חברת הסליקה עומדת בתקן PCI-SSD. עומדת בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים

 אבטחת מידע ופרטיות

 • נופר רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא
 ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה
 ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד

 ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • העסק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות

 ובהתאם לכל דין.
 

 קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של נופר רונן.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם

 ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
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