
הסכם התקשרות מפורט

מתעמלת יקרה, ברצוננו לברך אותך על שבחרת להצטרף לרשת ״סטודיו C״. שיטת ההתעמלות שלנו תאפשר לך להגיע תוך 
זמן קצר לתוצאות מרשימות. ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את הסכם ההתקשרות ביננו, אנו מבקשים ממך 

לקרוא בעיון את הנהלים שלהלן, ובמידה שיש לך שאלות אנו כאן לרשותך.

מנוי ראשוני:  .1
המנוי מורכב משני חלקים:  1.1  

חלק ראשון: תכנית אימונים ממוקדים למשך 6 שיעורים, כל שיעור בן 60 דק׳.  1.1.1   
חלק שני: שיעורי עיצוב וחיטוב, בצמדי ימים קבועים בשבוע ובשעות קבועות לפי בחירתך מתוך מגוון שעות פעילות הסניף.    1.1.2   

בנוסף ניתן להגיע לשיעורי תרגול ולשיעורים אחרים במערכת השעות, אליהם תוכלי להצטרף על בסיס מקום פנוי )כל שיעור      
בן 45 דקות(.    

השתתפות בשיעורים במהלך התכנית לאימונים ממוקדים: על מנת להגיע לתוצאות מרביות, הינך מתבקשת לשמור על רצף הגעה    1.2  
לאימונים הממוקדים. לכן מומלץ לא להחסיר אף שיעור. אם החסרת שיעורים במהלך האימונים הממוקדים, השלמת שיעורים     

מתבצעת על בסיס מקום פנוי בלבד ובתיאום עם צוות הסניף.   
ביטול מנוי במהלך 14 ימים לאחר ההרשמה:   1.3  

הינך זכאית לבטל ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה.   
במקרה שהחלטת לבטל את המנוי במסגרת סעיף זה, בתוך פרק הזמן המפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול     

בסך של ₪100 או 5% ממחיר המנוי )הנמוך מבניהם(.   
במקרה שביטול המנוי במסגרת סעיף זה יתבצע לאחר תחילת המנוי, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי     

תעריף של ₪50 עבור כל שיעור.   
במקרה שהחלטת לבטל את המנוי לאחר פרק הזמן המפורט לעיל, כספך לא יוחזר לך אלא בהתאם לאמור בסעיף 1.4 ו 1.5 להלן.   

ביטול מנוי במהלך המנוי ]בחלוף 14 יום מיום ביצוע העסקה[ :  1.4  
במקרה של ביטול במהלך המנוי, שלא על פי סעיף 1.3 לעיל, יינתן החזר כספי של התמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס      

ודמי רישום(, למעט עלות החודשים שעד למועד כניסת הביטול לתוקף, ולמעט דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד     
שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום( ובין     

המחיר החודשי במסלול חלופי בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום(, שהינו: ₪500 לחודש לעסקת הבסיס ודמי רישום בסך של   
199 ש"ח.   

למרות האמור בסעיף 1.4 לעיל דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי פסקה 1.5.1 או 1.5.2 להלן:  1.5  
25% מהתמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( – אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי, 20%     1.5.1   

מהתמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי,   
17% מהתמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( – אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי.    

הסכום שהיה עלייך לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום  1.5.2   
תקופת העסקה.    

הודעת ביטול: יובהר כי ביטול בהתאם לסעיפים 1.5-1.3 לעיל יתקבל בכתב בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה בסניף    1.6  
אשר בו הנך מתעמלת או במשרדי החברה. בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה.   

פרטי החברה: סטודיו סי בע"מ ח.פ. 511464398 כתובת - בן גוריון 20 גבעת שמואל, פקס 03-5323203   
מועד הביטול: ביטול הרשמה למנוי בהתאם לסעיף 1.5 יכנס לתוקפו בתוך חודש מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול.  1.7  

למעט המפורט בסעיפים 1.5-1.3 לעיל, לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ולא יינתן החזר כספי.  1.8  

**המנוי יבוטל אך ורק לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת, עד למועד ביטול המנוי. 

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.

* רשת סטודיו c בע"מ, אינה אחראית על אובדן/גניבת ציוד.



הסכם התקשרות מפורט

2. מנוי המשך )שיעורי עיצוב וחיטוב(:
השתתפות בשעורים במהלך מנוי המשך: שיעורי חיטוב ועיצוב בצמדי ימים קבועים בשבוע ובשעות קבועות לפי   2.1  

בחירתך מתוך מגוון שעות פעילות הסניף. בנוסף ניתן להגיע לשיעורי תרגול ולשיעורים אחרים במערכת השעות על בסיס מקום     
פנוי )כל שיעור 45 דק׳(. אם ברצונך להחליף את השיעורים הקבועים שלך, אנא פני לצוות הסניף לתיאום השינוי.   

הרשמה למנוי המשך: ההרשמה הינה למנויים באורכים שונים. תוכלי להירשם בסניף באמצעי תשלום של כרטיס אשראי,  2.2  
צ׳קים או מזומן. מקומך מובטח, בימים ובשעות קבועים לפי בחירתך. לפני תום המנוי תוכלי להירשם מחדש על מנת להבטיח את     

המשך מקומך בימים ובשעות הנוחות לך.   
ביטול מנוי המשך: ביטול הרשמה למנוי המשך יתבצע בהתאם לאמור בסעיפים 1.3, 1.4 ו-1.5 בלבד.  2.3  

הודעת ביטול תינתן בהתאם לאמור בסעיף 1.6.  2.4  
למעט המפורט בסעיף 2.3 לעיל, לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ההמשך ולא יינתן החזר כספי.   2.5  

** המנוי יבוטל אך ורק לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת, עד למועד ביטול המנוי.   

3. נהלים כללים
הקפאה במהלך מנוי: ניתן לרכוש הקפאה בתשלום של ₪50 עבור שבועיים ברצף.    3.1  

הקפאת הריון: במסגרת המנוי אנו מאפשרים לך בעת הריון להקפיא את המנוי בכל שלב במסגרת המנוי   3.2  
בכפוף להצגת אישור רפואי. ההקפאה תסתיים חודשיים מיום הלידה.   

מימוש ההקפאה בהתאם לסעיפים 3.1 ו 3.2 לעיל יכנס לתוקפו ביום האחרון של המנוי.  3.3  
** לא יינתנו הקפאות רטרואקטיביות! אין החזר כספי עבור הקפאה ולא ניתן להעביר מימוש הקפאה.   

מינימום משך ההקפאה הינו לשבוע ולכפולות של שבועיים.   
מעבר לסניף אחר: אם ברצונך לעבור להתעמל בסניף אחר, עשי זאת ע"י עדכון צוות הסניף בו את מתעמלת.   3.4  

מכירת מנוי/העברת מנוי: מנוי ברשת הינו אישי ואינו ניתן להעברה או למכירה ללקוחה אחרת.  3.5  
הנהלת הרשת שומרת לעצמה לאפשר במקרים חריגים העברה/מכירת מנוי לקרבה ראשונה בלבד.   

במקרים אלה ייגבו דמי טיפול בסך 99 ₪ מבעלת המנוי. מהלקוחה שרכשה את המנוי ייגבו דמי רישום בסך 299 ₪.   
הלקוחה שרכשה את המנוי לא תוכל לבצע מכירה ללקוחה נוספת במסגרת המנוי.   

המרת מנוי: ניתן להמיר את המוצר שרכשת במוצר אחר ברשת. במקרה זה ייגבו דמי טיפול בסך של ₪99   3.6  
התחלת שיעור: יש להגיע בזמן לשיעור, בריאותך חשובה לנו ולכן במקרה ואיחרת תוכלי להיכנס לשיעור עד 7 דקות מתחילתו     3.7  

וזאת כדי שתוכלי להשתתף בחימום ולהכין את עצמך לשיעור.   
פגישת ייעוץ אישית: לידיעתך במקרה ויש לך כל שאלה בתחום ההדרכה ואת מעוניינת לקיים פגישה אישית אנא פני לצוות הסניף    3.8  

לתיאום פגישת ייעוץ עם מדריכה.   

** מחיר מנוי - מחיר מנוי לחודש הינו ₪500, בתוספת דמי רישום בסך ₪199, כפי שהוצע לך.
מחיר המנוי בפועל הינו המחיר ששולם כפי שהוא מופיע על גבי הקבלה שקיבלת בעת הרכישה

** במקרה ובחרת לשלם באמצעות צ׳קים - כל שליפת צ׳ק תהיה כרוכה בעמלת שליפה של ₪14.

כעת תוכלי להתחיל במלאכה ואנו מבטיחות לך כי לאורך כל הדרך, נעמוד לצידך ונעשה את המירב על מנת שתקבלי את השירות הטוב ביותר. אם 
cs@studioc.co.il :יש לך שאלות והצעות, אנא פני לצוות הסניף בשעות הפעילות או למחלקת פניות הציבור בכתובת המייל

אנו מאחלות לך הצלחה והנאה. בתודה ובברכה, הנהלת רשת ״סטודיו C״

תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.
הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה

STUDIOC@2LINK.CO.IL בנושא לכתובת

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.

* רשת סטודיו c בע"מ, אינה אחראית על אובדן/גניבת ציוד.



הסכם התקשרות חוגים
מתייחס לחוג נערות, חוג ילדות, חוג בונה עצם.

ברצוננו לברך אותך על שבחרת באחד ממגוון החוגים המוצעים ברשת ״סטודיו C״

מחיר חוג ילדות ונערות חודש הינו ₪350, ומחיר חוג בונה עצם הוא ₪379, בתוספת דמי רישום בסך ₪59, כפי שהוצע לך.
מחיר החוג בפועל הינו המחיר ששולם כפי שהוא מופיע על גבי הקבלה שקיבלת בעת הרכישה.

התחלת שיעור  .1
יש להגיע בזמן לחוג, בריאותך חשובה לנו ולכן במידה ואיחרת תוכלי להיכנס לשיעור עד 7 דקות מתחילתו וזאת כדי שתוכלי להשתתף בחימום.  

השתתפות בשיעורים  .2
על מנת להגיע לתוצאות מרביות יש לשמור על רצף והמשכיות. לכן מומלץ לא להחסיר אף שיעור, להתמיד ולהגיע לכל השיעורים. אם    

החסרת שיעורים אנא השלימי אותם בתיאום עם הסניף )ניתן להשלים גם בסניפים אחרים(. השלמת שיעורים מתבצעת על בסיס מקום    
פנוי בלבד.  

שימי לב - על לקוחות התעמלות בונה עצם להמציא אישור מאת רופא המאפשר להן להשתתף בחוג האמור טרם התחלת הפעילות.      

ביטול חוג במהלך 14 ימים לאחר ההרשמה  .3
הנך זכאית לבטל את ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה. במקרה שהחלטת לבטל את המנוי במסגרת סעיף זה, בתוך    

פרק הזמן המפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול בסך ₪100 או 5% ממחיר המנוי )הנמוך מבניהם(.  
במקרה שביטול המנוי במסגרת סעיף זה התבצע לאחר תחילת המנוי, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי תעריף של      

₪50 עבור כל שיעור.  

ביטול חוג  .4
במקרה של ביטול חוג, שלא על פי סעיף 3 לעיל, יינתן החזר כספי של התמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום(, למעט עלות    

החודשים שעד למועד כניסת הביטול לתוקף, ולמעט דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד  
מועד כניסת הביטול לתוקף, של הפרש שבין המחיר החודשי בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום( ובין המחיר החודשי במסלול חלופי     

בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום(, שהינו ₪350 לחודש לחוג ילדות ונערות, ו-₪379 לחוג בונה עצם לעסקת הבסיס ודמי רישום בסך  
של ₪59.  

למרות האמור בסעיף 4 לעיל דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי פסקה 5.1 או 5.2 להלן:  . 5
25% מהתמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי, 20% מהתמורה    5.1  
הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי, 17% מהתמורה הכוללת ששולמה     

בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי. )עסקת     
הסכום שהיה עלייך לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.   5.2  

הודעת ביטול: יובהר כי ביטול בהתאם לסעיפים 4-3 לעיל יתקבל באמצעות מתן הודעת ביטול בכתב בלבד. הודעה זו יכולה להתבצע    .6
בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה במקום העסק בסניף אשר בו הנך מתעמלת או במשרדי החברה. בהודעת הביטול יש    

לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה.  
פרטי החברה: סטודיו סי בע"מ ח.פ. 511464398 כתובת - בן גוריון 20 גבעת שמואל, פקס 03-5323203.  

מועד הביטול: ביטול הרשמה למנוי בהתאם לסעיף 4 יכנס לתוקפו בתוך חודש מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול.  .7

למעט כמפורט בסעיפים 4-3 לעיל לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן החזר כספי.  .8

** המנוי יבוטל אך ורק לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת, עד למועד ביטול המנוי.
** במקרה ובחרת לשלם באמצעות צ׳קים - כל שליפת צ׳ק תהיה כרוכה בעמלת שליפה של ₪14.

תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.

הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה
STUDIOC@2LINK.CO.IL בנושא לכתובת

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.

* רשת סטודיו c בע"מ, אינה אחראית על אובדן/גניבת ציוד.



הסכם התקשרות דיאטה
אנו מברכים אותך על החלטתך להצטרף לתוכנית "הדיאטה הנשית" של ״סטודיו C״

לפני תחילת מפגשי הדיאטה, ברצוננו ליידע אותך לגבי מבנה התוכנית וכן לגבי מספר נהלים:  .1
סדנת הדיאטה כוללת מפגשים עם דיאטנית קלינית/נטורופתית אשר תתאים לך תכנית תזונה אישית. התכנית כוללת מפגשים חד    1.1  

שבועיים שייקבעו בינך ובין הדיאטנית/נטורופתית. תוקף המפגשים בסדנא עד 3 חודשים מיום הרכישה.   
תכנית מעקבי הדיאטה בתום מפגשי סדנאת הדיאטה הראשונים ניתן לרכוש מפגשים נוספים )מעקבים(, שמטרתם לסייע לך    1.2  

לשמור על המשקל והתוצאות שהושגו בסדנת הדיאטה הנשית.   
תוכנית זו כוללת מפגשים חד שבועיים/דו שבועיים/חד חודשיים )בהתאם להמלצה של הדיאטנית/נטורופתית( אשר ייקבעו בינך     

ובין הדיאטנית. תוקף המפגשים בתוכנית המעקבים הוא עד חצי שנה מיום הרכישה עבור 6 מפגשים ועד שנה מיום הרכישה עבור     
12 מפגשים.   

** המפגשים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה**

שינויים בזמני המפגשים האישיים:  .2
הפגישה האישית שנקבעה עבורך מוקדשת לך בלבד, ולכן הגמישות לשינוי השעה היא מוגבלת. במידה ואת לא יכולה להגיע למפגש    

עלייך להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש, וצוות הסניף/ הדיאטנית/הנטורופתית ישתדלו למצוא לך חלון זמן פנוי אחר באותו שבוע.    
במידה ולא ימצא לך חלון זמן חלופי באותו שבוע תתאפשר לך דחייה אחת בלבד של פגישה במהלך סדנת הדיאטה, ללא חיוב.   

במידה ולא תודיעי 24 שעות מראש על ביטול הפגישה - תחויבי על פגישה זו.  

ביטול הרשמה במהלך 14 ימים ממועד ההרשמה:   .3
הנך זכאית לבטל ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה. במקרה שהחלטת לבטל את ההרשמה במסגרת סעיף זה, בתוך    
פרק הזמן המפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול בסך של 100 ש"ח או 5% ממחיר הסדנא/מעקבים )הנמוך מבניהם(.  

במקרה שביטול ההרשמה במסגרת סעיף זה התבצע לאחר תחילת הסדנא, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי     
תעריף  של ₪180 עבור מפגש ראשון ו-₪100 עבור כל מפגש נוסף במידה ונרשמת לסדנא. במידה ונרשמת למעקבים התשלום בגין    

השימוש בשירות לפי תעריף של ₪100 עבור כל מפגש.  

הודעת ביטול:  .4
יובהר כי ביטול הרשמה כלשהו בהתאם לסעיף 3 לעיל יתקבל באמצעות מתן הודעת ביטול בלבד. הודעה זו יכולה להימסר בטלפון,     

בכתב באמצעות דואר רשום, בפקס או בתקשורת אלקטרונית במקום העסק בסניף הרשת אשר בו הנך זכאית להגיע לשיעורים. בהודעת    
הביטול יש לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה - פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו    

עמך בעת ההרשמה.  

מועד הביטול: ביטול הרשמה לסדנא/מעקבים יכנס לתוקפו בתוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול, ואם נמסרה הודעת הביטול    .5
בדואר רשום - בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח.  

למעט כמפורט בסעיפים 3 ו 4- לעיל לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן החזר כספי.  .6
תוכנית ה"דיאטה הנשית" תבוטל לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת. במידה ונרשמת לתוכנית "הדיאטה הנשית" שלא באמצעות     
הטלפון במהלך 14 הימים לאחר ההרשמה, רשאית החברה לחייבך גם בתשלום שנגבה ממנה בעד סליקת כרטיס האשראי, במידה     

והוכיחה כי נגבה ממנה תשלום זה.  

הערה: לא יינתנו החזרים בגין שינויים בצוות הדיאטניות.  .7

לקוחות DayTwo: הנני מאשר להשתמש בנתונים הקיימים לגבי והנובעים משימוש במוצרי DayTwo לצורך מתן שירותים.  .8

** במקרה ובחרת לשלם באמצעות צ׳קים - כל שליפת צ׳ק תהיה כרוכה בעמלת שליפה של ₪14.

תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.

הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה
STUDIOC@2LINK.CO.IL בנושא לכתובת

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.

* רשת סטודיו c בע"מ, אינה אחראית על אובדן/גניבת ציוד.



הסכם התקשרות חוג הריון
מתייחס לחוג הריון. 

ברצוננו לברך אותך על שבחרת באחד ממגוון החוגים המוצעים ״סטודיו C״

מחיר חוג לחודש הינו 500 ₪, בתוספת דמי רישום בסך ₪59, כפי שהוצע לך.
מחיר החוג בפועל הינו המחיר ששולם כפי שהוא מופיע על גבי הקבלה שקיבלת בעת הרכישה.

התחלת שיעור   .1
יש להגיע בזמן לחוג, בריאותך חשובה לנו ולכן במידה ואיחרת תוכלי להיכנס לשיעור עד 7 דקות מתחילתו וזאת כדי שתוכלי להשתתף בחימום.  

השתתפות בשיעורים  .2
על מנת להגיע לתוצאות מרביות יש לשמור על רצף והמשכיות. לכן מומלץ לא להחסיר אף שיעור, להתמיד ולהגיע לכל השיעורים. אם    

החסרת שיעורים אנא השלימי אותם בתיאום עם הסניף )ניתן להשלים גם בסניפים אחרים(. השלמת שיעורים מתבצעת על בסיס מקום    
פנוי בלבד.  

שימי לב - על לקוחות חוג הריון להמציא אישור מאת רופא המאפשר להן להשתתף בחוג האמור טרם התחלת הפעילות.  

ביטול חוג במהלך 14 ימים לאחר ההרשמה:  .3
הנך זכאית לבטל את ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה. במקרה שהחלטת לבטל את המנוי במסגרת סעיף זה, בתוך    

פרק הזמן המפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול בסך ₪100 או 5% ממחיר המנוי )הנמוך מבניהם(.  
במקרה שביטול המנוי במסגרת סעיף זה התבצע לאחר תחילת המנוי, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי תעריף של    

₪50 עבור כל שיעור.  

ביטול חוג:  .4
במקרה של ביטול חוג, שלא על פי סעיף 3 לעיל, יינתן החזר כספי של התמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום(, למעט עלות    

החודשים שעד למועד כניסת הביטול לתוקף, ולמעט דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה     
ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, של הפרש שבין המחיר החודשי בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום( ובין המחיר החודשי במסלול חלופי    

בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום(, שהינו 500 ₪ לחודש לעסקת הבסיס ודמי רישום בסך של ₪59.  

למרות האמור בסעיף 4 לעיל דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי פסקה 5.1 או 5.2 להלן:  .5
25% מהתמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום(- אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי, 20% מהתמורה     5.1  
הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי, 17% מהתמורה הכוללת ששולמה     

)עסקת בסיס ודמי רישום( - אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי.  
הסכום שהיה עלייך לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.  5.2  

הודעת ביטול: יובהר כי ביטול בהתאם לסעיפים 4-3 לעיל יתקבל באמצעות מתן הודעת ביטול בכתב בלבד. הודעה זו יכולה להתבצע     .6
בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה במקום העסק בסניף אשר בו הנך מתעמלת או במשרדי החברה. בהודעת הביטול יש    

לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה.  
פרטי החברה: סטודיו סי בע"מ ח.פ. 511464398 כתובת - בן גוריון 20 גבעת שמואל, פקס 03-5323203.  

מועד הביטול: ביטול הרשמה למנוי בהתאם לסעיף 4 יכנס לתוקפו בתוך חודש מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול.  .7
למעט כמפורט בסעיפים 4-3 לעיל לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן החזר כספי.  .8

**המנוי יבוטל לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת.
** במקרה ובחרת לשלם באמצעות צ'קים - כל שליפת צ'ק תהיה כרוכה בעמלת שליפה של 14 ש"ח

הקפאת חוג הריון - במידה ומצבך הבריאותי אינו מאפשר להתעמל תוכלי להקפיא את שארית המנוי. ניתן לממש את ההקפאה עד     .9
חודשיים לאחר הלידה. תוכלי לממש את ההקפאה בשיעורי חיטוב ועיצוב לפי חישוב יחסי של סכום הכסף העומד לרשותך,  

**לא יינתנו הקפאות רטרואקטיביות! אין החזר כספי עבור הקפאה ולא ניתן להעביר מימוש הקפאה. מינימום משך ההקפאה הינו לשבוע.  

תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.

הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה
STUDIOC@2LINK.CO.IL בנושא לכתובת

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.

* רשת סטודיו c בע"מ, אינה אחראית על אובדן/גניבת ציוד.



הסכם התקשרות מפורט - מנוי 12 חודשים ללא התחייבות 
קצר  זמן  תוך  להגיע  לך  תאפשר  שלנו  ההתעמלות  שיטת  C״.  ״סטודיו  לרשת  להצטרף  שבחרת  על  אותך  לברך  ברצוננו  יקרה,  מתעמלת 
לתוצאות מרשימות. ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את הסכם ההתקשרות ביננו, אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנהלים 

שלהלן, ובמידה שיש לך שאלות אנו כאן לרשותך.

מנוי ראשוני:  .1
המנוי מורכב משני חלקים:  1.1  

חלק ראשון: תכנית אימונים ממוקדים המבוססים על תוכנית לימודים ושלא ניתן להצטרף אליו במועד מאוחר יותר ממועד תחילתו,    1.1.1   
נמשך 6 שיעורים, בצמדי ימים קבועים בשבוע, בשעות קבועות, כפי שנקבע לבקשתך בעת הרשמתך )כל שיעור בן 60 דק׳(.    

חלק שני: שיעורי עיצוב וחיטוב לתקופה המשלימה לתקופת האימונים ממוקדים אליו נרשמת, בצמדי ימים קבועים בשבוע ובשעות    1.1.2   
קבועות לפי בחירתך מתוך מגוון שעות פעילות הסניף. בנוסף ניתן להגיע לשיעורי תרגול ולשיעורים אחרים במערכת השעות,       

אליהם תוכלי להצטרף על בסיס מקום פנוי )כל שיעור בן 45 דקות(.    
השתתפות בשיעורים במהלך התכנית לאימונים ממוקדים: על מנת להגיע לתוצאות מרביות, הינך מתבקשת לשמור על רצף הגעה.     1.2  
לכן מומלץ לא להחסיר אף שיעור. אם החסרת שיעורים במהלך האימונים הממוקדים, השלמת שיעורים מתבצעת על בסיס מקום פנוי      

בלבד ובתיאום עם צוות הסניף.   
ביטול מנוי במהלך 14 ימים לאחר ההרשמה:   1.3  

הינך זכאית לבטל ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה.   
במקרה שהחלטת לבטל את המנוי במסגרת סעיף זה, בתוך פרק הזמן המפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול      

בסך של ₪100 או 5% ממחיר המנוי )הנמוך מבניהם(.  
במקרה שביטול המנוי במסגרת סעיף זה יתבצע לאחר תחילת המנוי, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי      

תעריף של ₪50 עבור כל שיעור.  
במקרה שהחלטת לבטל את המנוי לאחר פרק הזמן המפורט לעיל, כספך לא יוחזר לך אלא בהתאם לאמור בסעיף 1.4 ו-1.5 להלן.   

ביטול מנוי בהתראה של 30 יום מראש:  1.4  
במסגרת המסלול אליו הצטרפת - "מנוי ללא התחייבות" ובמקרה שהחלטת לבטל את הרשמתך, יינתן החזר כספי של עלות   

המנוי ששולמה למעט עלות החודשים עד מועד כניסת הביטול לתוקף.   
הודעת ביטול: יובהר כי ביטול בהתאם לסעיפים 1.5-1.3 לעיל יתקבל בכתב בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה      1.5  

אשר בו הנך מתעמלת או במשרדי החברה. בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה. בסניף    
מועד הביטול: ביטול הרשמה בהתאם לסעיף 1.5 יכנס לתוקפו תוך 30 יום מהיום בו נמסרה הודעת הביטול בכתב.  1.6  

למעט המפורט בסעיפים 1.5-1.3, לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ולא יינתן החזר כספי.  1.7  

2. מנוי המשך-)שיעורי עיצוב וחיטוב(
השתתפות בשעורים במהלך מנוי המשך: שיעורי חיטוב ועיצוב בצמדי ימים קבועים בשבוע ובשעות קבועות לפי בחירתך מתוך מגוון     2.1  

שעות פעילות הסניף. בנוסף ניתן להגיע לשיעורי תרגול ולשיעורים אחרים במערכת השעות על בסיס מקום פנוי )כל שיעור  
45 דק'(. אם ברצונך להחליף את השיעורים הקבועים שלך, אנא פני לצוות הסניף לתיאום השינוי.   

הרשמה למנוי המשך: ההרשמה הינה למנויים באורכים שונים. תוכלי להירשם בסניף באמצעי תשלום של כרטיס אשראי, צ'קים או     2.2  
מזומן. מקומך מובטח, בימים ובשעות קבועים לפי בחירתך. לפני תום המנוי תוכלי להירשם מחדש על מנת להבטיח את המשך      

מקומך בימים ובשעות הנוחות לך.
ביטול מנוי המשך: ביטול הרשמה למנוי המשך יתבצע בהתאם לאמור בסעיפים 1.3 ו- 1.5  2.3  

הודעת ביטול תינתן בהתאם לאמור בסעיף 1.6  2.4  
למעט המפורט בסעיף 2.3 לעיל, לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ההמשך ולא יינתן החזר כספי.  2.5  

**המנוי יבוטל אך ורק לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת, עד למועד ביטול המנוי.   

3. נהלים כללים
הקפאה במהלך מנוי: ניתן לרכוש הקפאה בתשלום 50 ש"ח ל-14 יום בלבד. סך ימי ההקפאה שירכשו הינם בהתאם לאורך המנוי.  3.1  

הקפאת הריון: במסגרת המנוי אנו מאפשרים לך בעת הריון להקפיא את המנוי בכל שלב במסגרת המנוי בכפוף להצגת אישור רפואי.  3.2  
ההקפאה תסתיים אוטומטית חודשיים מיום הלידה   

מימוש ההקפאה בהתאם לסעיפים 3.1 ו 3.2 לעיל יכנס לתוקפו ביום האחרון של המנוי.  3.3  
**לא יינתנו הקפאות רטרואקטיביות !אין החזר כספי עבור הקפאה. מינימום משך ההקפאה הינו לשבוע.   

התחלת שיעור: יש להגיע בזמן לשיעור, בריאותך חשובה לנו ולכן במקרה ואיחרת תוכלי להיכנס לשיעור עד 7 דקות מתחילתו     3.4  
וזאת כדי שתוכלי להשתתף בחימום ולהכין את עצמך לשיעור.  

פגישת ייעוץ אישית: לידיעתך במקרה ויש לך כל שאלה בתחום ההדרכה ואת מעוניינת לקיים פגישה אישית אנא  3.5  
פני לצוות הסניף לתיאום פגישת ייעוץ עם מדריכה.   

**במקרה שבחרת לשלם באמצעות צ'קים - כל שליפת צ'ק תהיה כרוכה בעמלת שליפה של ₪14.
כעת תוכלי להתחיל במלאכה ואנו מבטיחות לך כי לאורך כל הדרך, נעמוד לצידך ונעשה את המירב על מנת שתקבלי את

השירות הטוב ביותר.

תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.
הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה

STUDIOC@2LINK.CO.IL בנושא לכתובת

* תשומת ליבך כי סטודיו c בע"מ, אינה מפעילה של מכוני כושר והוראות חוק מכוני הכושר לא חלות עליה.
* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.
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תמצית הסכם התקשרות
C״ שיטת ההתעמלות שלנו תאפשר לך להגיע תוך זמן קצר לתוצאות מרשימות.  מתעמלת יקרה, ברוכה המצטרפת לרשת ״סטודיו 
ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את הסכם ההתקשרות ביננו, אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנהלים שלהלן, ובמידה 

שיש לך שאלות אנו כאן לרשותך.

מחיר מנוי לחודש הינו 500 ₪, בתוספת דמי רישום בסך 199 ₪, כפי שהוצע לך.
מחיר המנוי בפועל הינו המחיר ששולם כפי שהוא מופיע על גבי הקבלה שקיבלת בעת הרכישה.

במידה וחל שינוי במצב בריאותך, עלייך לדווח על כך באופן מיידי לצוות הסניף.  .1

ביטול מנוי ראשוני/מנוי המשך במהלך 14 ימים לאחר ההרשמה:  .2
הנך זכאית לבטל ההרשמה במהלך 14 הימים הראשונים מיום ההרשמה. במקרה שהחלטת לבטל את המנוי במסגרת סעיף זה, בתוך    

פרק הזמן שהמפורט בסעיף זה לעיל, כספך יוחזר לך, למעט דמי ביטול בסך 100 ₪ או 5% ממחיר המנוי )הנמוך מביניהם(. במקרה     
שביטול המנוי במסגרת סעיף זה יתבצע לאחר תחילת המנוי, לדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי תעריף של 50 ₪    

עבור כל שיעור.  
במקרה שהחלטת לבטל את המנוי לאחר פרק הזמן המפורט לעיל, כספך לא יוחזר לך אלא בהתאם לאמור בסעיפים 7-3 להלן.  

ביטול מנוי ראשוני לאחר תכנית אימונים ממוקדת/ביטול מנוי המשך:  .3
במקרה של ביטול מנוי שלא על פי סעיף 2 לעיל, יינתן החזר כספי של התמורה הכוללת ששולמה )עסקת בסיס ודמי רישום(, למעט עלות    

החודשים שעד למועד כניסת הביטול לתוקף ולמעט דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה     
ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, של הפרש שבין המחיר החודשי בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום( ובין המחיר החודשי במסלול חלופי    

בעסקה )עסקת בסיס ודמי רישום(, שהינו 500 ₪ לחודש לעסקת הבסיס ודמי רישום בשיעור של 199 ₪.  

למרות האמור בסעיף 4 לעיל דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי פסקה 4.1 או 4.2 להלן:  .4
25% מהתמורה הכוללת ששולמה )כולל דמי רישום( - אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי, 20% מהתמורה הכוללת    4.1  

ששולמה )כולל דמי רישום( - אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי, 17% מהתמורה הכוללת ששולמה )כולל דמי רישום( -   
אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי.   

הסכום שהיה עלייך לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.  4.2  

הודעת ביטול: יובהר כי ביטול בהתאם לסעיפים 4-2 לעיל יתקבל בכתב בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקס במקום העסק בסניף    .5
אשר בו הנך מתעמלת או במשרדי החברה. בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, מספר תעודת הזהות ותאריך ההודעה.  

מועד הביטול: ביטול ההרשמה למנוי בהתאם לסעיף 4 יכנס לתוקפו בתוך חודש מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול.  .6

למעט המפורט בסעיפים 4-2 לעיל, לא ניתן לבטל את ההרשמה למנוי ולא יינתן החזר כספי.  .7

המנוי יבוטל אך ורק לאחר מילוי חובותיך הכספיים לרשת עד למועד ביטול המנוי.  .8

"C אנו מאחלות לך הצלחה והנאה. בתודה ובברכה, הנהלת רשת "סטודיו
תודה שנרשמת לסטודיו C. נשמח להמשיך להיות אתך בקשר.

הנך רשאית, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת ע״י משלוח מייל עם המלה הסרה
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* הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.
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