תקנון ותנאי שימוש tovlibegufi.com
כל הנכתב כאן נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחס ,כמובן ,לשני המינים.
התקנון הזה מהווה הסכם חוקי מחייב בין אתר  tovlibegufi.comומפעיליו לבין הלקוח.
אנא הקפד לקרוא את כל הכתוב בתקנון לפני כל מעורבות באתר tovlibegufi.com
(הרשמה ,רכישה וכו') .כל מעורבות (הרשמה ,רכישה) שלך באתר הינה הסכמה לתקנון זה.
זכות השימוש באתר ,ההרשמה והרכישה ,הינה אישית .אינך רשאי להעביר את זכות
השימוש באתר לצד ג' כלשהו.
מפעילי האתר רשאים לשנות את התקנון מעת לעת ועליך להתעדכן בשינויים אלו.
במידה ואינך מסכים עם תנאי השימוש – הנך מתבקש שלא להשתמש באתר  ,לא להירשם
כמנוי ולא לרכוש דבר.
כל המבצע פעולה באתר  ,tovlibegufi.comנרשם כמנוי ,רוכש ,קורא חומר או צופה
בסרטונים מצהיר בזאת כי הוא מסכים עם תקנון האתר.
הנך מאשר שכל פעילות שהנך מעורב בה באתר הינה חוקית בהתאם לתנאים הרשומים
בתקנון או באופן ספציפי לכל ערכה.
ניר הדס ואתר  tovlibegufi.comאינם אחראים לכל נזק שיגרם למחשב או למכשיר סלולרי
כתוצאה מפעילותך באתר.

מטרת האתר:
האתר מציע הדרכות וירטואליות בנושאי אורח החיים הבריא ,אימון כושר גופני והתפתחות
אישית.
ההדרכות הוירטואליות מוצעות על בסיס מנוי חודשי וכן כהדרכות בודדות ונפרדות שיוצעו
לקהל מדי פעם בפעם.
כל סרטוני ודפי ההדרכה ,תכניות האימון ,והקישורים באתר  tovlibegufi.comהינם לשימוש
אישי בלבד.

איסורים ,הגבלות והיתרים לגבי תכני האתר:
מותר:
מותר להשתמש באופן אישי בלבד.
מותר להדפיס לשימוש עצמי.

אסור
אסור להעביר לשימוש של אדם  /עסק אחר – לא בחינם ,לא בתשלום ולא בכל דרך אחרת.
אסור למכור את ההדרכות ו/או המנוי או כל תוכן אחר.
אסור לשנות את ההדרכות – אלא אם כן – צוין אחרת בערכה שרכשת.
הנך מאשר שרכשת את השירותים והתכניות המוצעים באתר לאחר שבדקת אותם
ומצאת אותם מתאימים לצרכיך.

מחיר
מחיר השירותים וההדרכות המוצעים באתר הוא המחיר הרשום בעת הרכישה.
ניר הדס ואתר  tovlibegufi.comרשאים לשנות את המחירים.
המחירים כוללים מע"מ ותשלח ללקוח חשבונית דיגיטלית לפי חוק.
החשבונית תינתן על שם הלקוח שרכש את המוצר כמופיע באתר התשלום.
מחיר המנוי הוירטואלי המיוחד ל  100הראשונים הוא  ₪ 36לחודש הראשון ו  ₪ 78החל
מהחודש השני ולכל חודש נוסף לכל תקופת המנוי .במידה והמחיר ישתנה תשלח הודעה
למנויים על השינוי לפחות  30יום מראש ויתאפשר למנוי להחליט במידה והוא ממשיך את
תקופת המנוי בהתאם לתנאים החדשים או שלא.
מחיר המנוי לאחר  100הראשונים יפורסם באתר כמחיר מיוחד לחודש הראשון ומחיר קבוע
למנוי החל מהחודש השני ואילך לכל תקופת המנוי .במידה והמחיר ישתנה תשלח הודעה
למנויים על השינוי לפחות  30יום מראש ויתאפשר למנוי להחליט במידה והוא ממשיך את
תקופת המנוי בהתאם לתנאים החדשים או שלא.

זכויות יוצרים
כל התכנים הנמכרים באתר ,לרבות סרטוני ההדרכה והתכנים הפתוחים שבאתר – הינם
קניינם ור כושם של מפעילי האתר ואסור לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן
במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני או אחר.
אסור להשתמש בתכני האתר ללא רכישתם באתר . tovlibegufi.com
הנך מתחייב להשתמש בתכנים בהתאם לתנאים הרשומים לכל ערכה ומוצר.
יש לשים לב להיתרים ולמגבלות של כל ערכה והדרכה שאתה רוכש.
שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או
מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או

נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות ,אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר
ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים ,סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות,
לרבות טקסט ,תמונות ,גרפיקה ,מוסיקה ,וידאו וקול ,אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם
בבעלות אחרים .רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר
או להעביר ,ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר,
ו/או את תוכנו של האתר ,כולו או חלקו למטרה כלשהי ,למעט המטרה ,שלשמה נוצר האתר.
השמות "סנסה" "טוב לי בגופי"  tovlibegufiהם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ,ואין
בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ,והשימוש בהם מוגבל אך ורק
למטרות מכירת וקניית השירותים באמצעותם .אין להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,למכור ו/או
להציג תוכן כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
אין להעתיק ולהשתמש ,או לאפשר לאחרים להשתמש ,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך
האתר ,לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים ,בפרסומי דפוס וכיו"ב ,לכל
מטרה אחרת.
תמונות התכנים המוצגים למכירה באתר הינן לצורכי המחשה בלבד.
מועד רישום הלקוח ,לכל עניין ועניין ,כפי שנקלט במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל
דבר.
כל שימוש בתכנים המוצגים באתר שאינו בהתאם לתקנון הינו בגדר הפרת זכויות
יוצרים.

שימוש בתכני אתר tovlibegufi.com
מפעילי האתר אינם אחראים על אופן השימוש בהדרכות שרכשת ,לא על אובדנם ולא על
תוצאות השימוש בהם.
 מפעילי האתר אינם אחראים על התכנים בהם ישתמשו לקוחות הרוכשים את
ההדרכות.


מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש הלקוחות בכל אלמנט גרפי או תמונה.



בהפקת מוצרי  tovlibegufi.comהושקעו מאמצים רבים ידע וניסיון רב של מפעילי
האתר.



מוצרי האתר לרבות ההדרכות נועדו לסייע בנושאי אורח חיים בריא ,כושר גופני
והתפתחות אישית .



מפעילי האתר אינם מתחייבים לתוצאות או רווחים כלשהם כתוצאה משימוש
בהדרכות.

נוהל ביטול עסקה מנוי וירטואלי-
 מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת פעילותו של מנוי באתר באם לא עמד בתנאי
התקנון.
 מנויי האתר יכולים ,בכל עת ,להפסיק את המנוי שלהם באתר ,אלא אם כן ,התחייבו
לתקופה מסוימת מראש.
 הנרשמים למנוי וירטואלי ,המקבלים גישה להדרכות חדשות בכל חודש ,שנרשמו
למסלול תשלום חודשי על בסיס הוראת קבע ,יוכלו לבטל את הרשמתם ,בכל עת,
ובמידה והביטול יתקבל במערכת בתוך  2ימי עבודה ממועד החיוב הבא ,התשלום
הנ"ל וכל התשלומים הבאים ,יחד עם הזכאות לקבלת גישה לתכני נוספים במסגרת
המנוי ,יבוטלו לאלתר.
 במידה ובקשת ביטול המנוי והמשך התשלומים בהוראת הקבע ,יתקבל בסמוך
למועד התשלום העוקב ,כלומר בתוך מסגרת  2ימי העבודה הסמוכים למועד החיוב,
אין מפעילי האתר מתחייבים להספיק לבטל את התשלום הנ"ל והחברות לאותו
חודש.
 כל התשלומים הבאים ,יחד עם הזכאות לקבלת גישה לתכני נוספים במסגרת המנוי,
יבוטלו לאלתר.
נוהל ביטול עסקה מוצר הדרכה שלא במסגרת המנוי-
 הלקוח יכול לבטל את הרכישה במסגרת  14יום מתאריך הרכישה .על ידי פנייה
לשירות הלקוחות של האתר ולקבל את כספו במלואו בחזרה.
 ההחזר יתבצע על ידי זיכוי סכום הרכישה בכרטיס האשראי אתו בוצעה העסקה.
 לאחר ביטול העסקה תבוטל מיידית הרשאת הכניסה של הלקוח להדרכה באתר.
שירות לקוחות:
אפשר להתקשר עם מפעילי האתר ,בכל עניין שהוא ,באמצעות טופס הפניה שבאתר.
במיילmail@tovlibegufi.com :
ובטלפון077-7001799 :

נוהל אספקה:
לאחר השלמת הרכישה מופנה הלקוח מיידית לעמוד הכניסה לאתר.
כמו כן נשלחת הודעה מיידית לכתובת המייל אתה נרשם הלקוח עם פרטי כניסה לאתר.

נוהל אחריות:
 מפעילי האתר אחראים על תקינות האתר והעברת התכנים במועד המובטח.
מדיניות פרטיות אתר
www.tovlibegufi.com
הנכתב כתוב בלשון זכר אך מתייחס ,כמובן ,לשני המינים.
מפעילי האתר  tovlibegufi.comמתייחסים בכבוד רב לגולשים באתר ולמידע שהגולשים
מוסרים ועל כן מפרסם את מדיניות הפרטיות הבאה על מנת להגן על מידע זה.
חשוב שתדע שאינך חייב למסור כל מידע ,אך ייתכן ואי מסירת מידע כלשהו ימנע ממך
להשתמש בחלקים מסוימים באתר.
המפעיל מתחייב לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות המתפרסת בעמוד זה.
המפעיל רשאי לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת – ועל כן יש להתעדכן בעמוד זה
מידי פעם.

המידע שנאסף
המידע עליך שיכול להיאסף ע"י המפעיל הינו:
 שם פרטי ושם משפחה.
 פרטים אודות עיסוקך ועבודתך.
 פרטי יצירת קשר – כתובת מייל ומספרי טלפון.
 מידע לגבי העמודים בהם ביקרת באתר.
 מידע על התקשורת שבינך לבין מפעילי האתר.
 הצעות ושירותים שעניינו אותך.
 כתובת האינטרנט ( )IPשממנה פנית.

מה נעשה עם המידע
 המפעיל שומר את המידע הנ"ל כדי לספק לך שירות יותר טוב. המפעיל עשוי להשתמש במידע שנתת על מנת לידע אותך בדבר מוצרים ,הדרכותושירותים חדשים ,מבצעים ואירועים שעשויים לעניין אותך באתר.
 המפעיל עשוי לפנות אליך באמצעות המידע שמסרת למטרות של שירות לקוחות,מחקרי שוק ,מענה על שאלות והצעות לשיתופי פעולה כאלה ואחרים.

אבטחת המידע
מפעילי האתר מפעילים מערכת תחת רמה גבוהה של אבטחת מידע.
יחד עם זאת ,איננו יכולים להתחייב לחסינות מוחלטת בכל תנאי בפני חדירה של גורם אחר.

זכות לעיין במידע:
כל גולש רשאי על פי חוק לעיין במידע שמוחזק עליו במאגר המידע ולציין תיקונים ,באם
ישנם .על מנת לבצע זאת ניתן לפנות דרך המייל .
עוגיות
מפעיל האתר משתמש ב"עוגיות" ( )cookiesלצרכים רבים לתפעולו השוטף של האתר
ושמירת הקשר עם הלקוחות.
מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות על מנת להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין
את החומר השמור בהם.
אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכל למנוע קבלתן על יד שינוי ההגדרות של הדפדפן בו אתה
משתמש.
יתכן כי מחיקתן של "העוגיות" ימנע ממך מלהשתמש בחלקים מסוימים באתר.

קישורים לאתרים אחרים
אין למפעילי האתר אחריות לגבי האתרים שתגיע אליהם מתוך הקישורים המוצגים באתר
ובהדרכות.
אתרים אלו מופעלים ע"י גורם אחר ויש לקרוא את מדיניות והצהרת הפרטיות של אתרים
אלו.
מסירת מידע לגורם צד שלישי
כל הפרטים שלך ,שנאספו על ידנו ,לא ימסרו לצד שלישי בשום אופן אלא אם כן:
 באם המפעיל ימזג את פעילותו עם גוף נוסף – אך ימשיך לפעול לפי התקנון והסכם
הפרטיות הרשום באתר.
 באם המפעיל ימכור או יעביר את הפעילות באתר לגורם אחר ,בתנאי שהגורם האחר
קיבל עליו את תנאי האתר הנוכחי.
 אם יתקבל על ידי המפעיל צו משפטי המורה למסור מידע כלשהוא או פרטים נוספים
 אם תיווצר כל מחלוקת ,טענה או הליך משפטי בין מפעילי האתר לבינך

מפעילי האתר מאחלים לך גלישה נעימה ופורייה באתר וישמחו להיות עמך בקשר.

