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   בניית תכנית אימונים וליווי מרחוק  –הסכם התקשרות 

 

 כאחד. נשים וגברים למטעמי נוחות, אך הוא מיועד   נקבה האמור מנוסח בלשון 

 : כללי 

המצ"ב כנספח לחוזה   מותנים בחתימה על הצהרת בריאותליווי מרחוק על ידי אלינור למפל  .1

 זה.

תוכנית האימונים על פי  את הזכות לשנות ו/או לעדכן את   ה לעצמ  תשומראלינור למפל  .2

 התקדמות הלקוחה על פי ראייתה המקצועית. 

 הינו  להכוונה והדרכה של הלקוחה ואינו כולל בניית תוכנית אימונים.  – מפגש חד פעמי  .3

, כולל פגישה חד פעמית לזיהוי צרכים והבנת    Mommyfit.Net  ,  ליווי מרחוק מפגש בסיסי ל  .4

מקצועית אשר  הרצונות, מטרות ויכולות המתאמנת ובהתאם לכך תבנה תוכנית אימונים 

 מותאמת אישית ומיטבית עבור הלקוחה.  

לזיהוי צרכים והבנת   , כולל פגישה אחת   Mommyfit.Net  ,  מפגש אופטימאלי לליווי מרחוק .5

הרצונות, מטרות ויכולות המתאמנת ופגישה נוספת בכניסה לטרימסטר חדש על מנת לראות  

קצב התקדמות, בדיקת רמת הכושר והבנת ביצוע וטכניקת המתאמנת ובהתאם לכך תבנה   

 תוכנית אימונים מקצועית אשר מותאמת אישית ומיטבית עבור הלקוחה.  

שה על פי חוות הדעת של אלינור למפל בהתאם להשגת המטרות  שינוי / עדכון תוכנית יע .6

 וקצב התקדמות הלקוחה. 

 :  מנוי

 . מיום רכישתו ________ חודשים  כולל   ה שנרכש ע"י הלקוח ליווי מרחוק   / אימון קבוצתי .1

  .  לכל התקופה לעיל  ₪                הינו   האשר נרכש ע"י הלקוחאימונים מחיר ה .2

 .  העברה בנקאית או  bitאפליקצייה   מזומן, מהדרכים הבאות: התשלום יתבצע באחת  .3

 . התשלום יתבצע מראש לכל התקופה .4

 להעברה לאדם אחר.   נתניתלא ו  ת אישי ההינ תוכנית האימונים אשר נרכשה .5

  כושר לאימוניההסכם דלעיל הינו ההסכם היחיד שחל בין הלקוח/ה לחברה בכל הנוגע  .6

 .  קבוצתיים 

האימונים, בין בכתב ובין בעל פה, אינם מחייבים את   למנוישום מסמך ו/או הסכם אחר הנוגעים  

 הצדדים. 

  : אימונים בקבוצהביטול   
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תהא בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן,   Mommyfit.Netליווי מרחוק  מדיניות ביטול  . א

 . 2010-, תשע"א(ביטול עסקה )  ולתקנות הגנת הצרכן  1981-תשמ"א 

מכל סיבה שהיא   שירות להפסיק את ה נתומעונייליווי מרחוק בעבור   מה אשר שיל, הלקוח . ב

הודיעה בסמוך לפגישה הראשונית ולפני  במידה ואך ורק לקבל החזר כספי   תיה זכאייהת

ימי עסקים מיום הפגישה. עלות הפגישה תחשב ע"פ    2עד  שנכתבה ונבנתה התוכנית,

במהלך  והודיעה על כך   רכשה מסלול אופטימאלי ₪ ( או אשר   300המחירון לתקופה ) 

הפגישה הראשונית   , אך או לפני שינוי/עדכון תוכנית חדשה (אימון השני )החל מה התהליך 

 ( ₪  1200)יחשבו בעלות המלאה בהתאם למחירון עפ"י התקופה.  ובניית התוכנית 

ות  לפחעד יומיים לאחר הפגישה הראשונית או  עשה  י  השירות, ליווי מרחוק  ביטול דיווח על  . ג

 . פני כניסה לטרימסטר חדששבועיים מראש ל

לוות ולהוביל אותך להשגת התוצאות הרצויות תוך שיפור איכות  למח לאמן,  אלינור למפל תש

   החיים שלך

 

 בברכה,                                                                                                               

 אלינור למפל                                                                                                                

                                 

 :  בו  האמור  הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי והבנתי את הנאמר בהסכם זה ואמלא אחר

 

שם מלא:_______________  _____/___/___  תאריך:

 ת.ז:_____________חתימה:_____________ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

