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   ן אונליין אימו –הסכם התקשרות 

 

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

 : כללי 

המצ"ב   מותנים בחתימה על הצהרת בריאות על ידי אלינור למפל מועבר  האימון אונליין  .1

 כנספח לחוזה זה. 

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

 התקדמות הלקוחה על פי ראייתה המקצועית. 

 . ZOOMדקות ונעשה ע"י אפליקציית   45ורך האימון הינו א .3

זיהוי צרכים והבנת הרצונות, מטרות ויכולות  עבור  ילת האימונים תעשה שיחה לפני תח  .4

מותאמת אישית ומיטבית  מקצועית אשר המתאמנת ובהתאם לכך תבנה תוכנית אימונים 

 עבור הלקוחה.  

שה על פי חוות הדעת של אלינור למפל בהתאם להשגת המטרות  ינוי / עדכון תוכנית יעש .5

 וקצב התקדמות הלקוחה. 

 :  מנוי

 . מיום רכישתו  חודשים   _______ כולל   השנרכש ע"י הלקוח אונליין אימון  .1

  .  לכל התקופה לעיל  ₪                הינו   האשר נרכש ע"י הלקוחאימונים חיר המ .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. 

  : אונליין  אימוניביטול   

ולתקנות   1981-בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א  ונלייןאימוני א מדיניות ביטול  . א

 . 2010-, תשע"א(ביטול עסקה )  הגנת הצרכן
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מכל סיבה שהיא   שירותלהפסיק את ה  נתומעונייאימון אונליין  בעבור  מה אשר שיל, הלקוח . ב

על חודשי האימון שלא נוצלו, אך החודשים שנוצלו יחשבו  לקבל החזר כספי   תיה זכאייהת

ם  ייוע שב הודיעה במידה ואך ורק  וזאת  בעלות המלאה בהתאם למחירון עפ"י התקופה 

   מראש. 

ג. דיווח על ביטול אימונים יעשה לפחות שבועיים מראש למועד החיוב הבא. כמו כן לא יהיה  

 ( התחלההחזר כספי על חלק מחודש )** חודש: יחשב מתאריך ה

לוות ולהוביל אותך להשגת התוצאות הרצויות תוך שיפור איכות  למח לאמן,  לינור למפל תשא

   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:_____________ 

http://www.elinorlampel.co.il/
http://www.elinorlampel.co.il/
http://www.run2success.co.il|/
mailto:Elinor.lampel@gmail.com

