
 
  
 

."C מתעמלת יקרה, ברצוננו לברך אותך על שבחרת להצטרף לרשת "סטודיו  

  שיטת ההתעמלות שלנו, תאפשר לך להגיע תוך זמן קצר לתוצאות מרשימות.

 ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את הסכם ההתקשרות ביננו, הנך מתבקשת לקרוא בעיון

 את הנהלים שלהלן, במידה וישנן שאלות צוות הסטודיו ישמח לעמוד לשירותך.

 
 מנוי לסטודיו "און ליין":1.

 
.1.1C סטודיו ברשת האימונים שיטת את התואמים וחיטוב עיצוב משיעורי מורכבת            המערכת

 ,        והיא מובנית מראש.
 
תישלח1.2. זה (בהקשר לגדול עתיד השיעורים (נפח ביום שיעורים 4-5 בין כולל              המנוי

 למתעמלות הודעה נפרדת).
 

אזור1.3. דרך ,Cסטודיו לאתר ZOOM-ה דרך בחיבור מתבצעת בשיעורים           השתתפות
מצ"ב ההתחברות אופן על מפורט (הסבר מרחוק בחיבור ליין" און            "שיעורי

 כנספח א').
 
 ההשתתפות בשיעורים מותנית ברישום מראש, 10 דקות לפני תחילת כל שיעור.1.4.

 
  משך כל שיעור הינו 45 דקות.1.5.

 
  המנוי מיועד לנשים בלבד, ומעל גיל 1.6.18.

 

הוראת1.7. ניתנה אם אלא חודש, כל בתחילת אוטומטית מתחדש והוא חודשי הינו              המנוי
 ביטול, במועד כאמור בסעיף 2.1 להלן.

 
השתתפות1.8. רצף על ולשמור להקפיד מתבקשת הנך מרביות, לתוצאות להגיע מנת על              

  בשיעורי "האון ליין".
 
 

 ביטול מנוי:2.
 

התקשרות,2.1. הסכם קבלת או העסקה עשיית ממועד יום, 14 בתוך לביטול ניתן              המנוי
הנמוך ש"ח 100 או השירות מערך 5% של בסך ביטול דמי תשלום וכנגד מבניהם                המאוחר

 מבניהם וכן תשלום בגין תקופת המנוי שחלפה עד למועד הביטול.
אישורים להמצאת (בכפוף חדשה עולה / מוגבלות בעלת / ותיקה אזרחית והנך              במידה
קבלת מיום או העסקה עשיית מיום חודשים 4 במהלך הינו לביטול הזמן פרק               מתאימים),

 הסכם התקשרות.
 
מוקדמת2.2. בהודעה עלות ללא לביטול ניתן המנוי לעיל, .2.1 בסעיף האמור אף              על

החזר יינתן לא זה, מועד לאחר ביטול של במקרה חודש. לכל ה-5 עד לסטודיו,                שתימסר
  כספי בגין החודש השוטף, בו ניתנה הודעת הביטול.

 



 
בהודעת2.3. או ,C סטודיו חברת במשרדי בכתב תימסר לעיל, 2.1 סעיף לפי ביטול:               הודעת

הזהות תעודת מספר המתעמלת, שם את לפרט יש הביטול בהודעת בפקס, או              דוא"ל,
 ותאריך ההודעה.

 
פקס שמואל, גבעת 20 גוריון בן - כתובת 511464398 ח.פ. בע"מ סי סטודיו החברה:                פרטי

03-5323203 
 
 

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

  **הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת השעות והנהלים מעת לעת.
 
 

 נהלים כלליים:3.
 

 
הקיים,3.1. למנוי ליין" "האון שיעורי בהוספת מעוניינת תהיה אשר C סטודיו ברשת מנויה               

 תצטרך לרכוש מנוי עבור שיעורי "האון ליין" בנפרד.
 
אלא3.2. להעברה, ניתן ואינו אישי הינו ליין" "האון לשיעורי מנוי : מנוי מנוי/העברת               מכירת

  בהסכמה מוקדמת מאת הרשת והוא נתון לשיקול דעתה בלבד.
 

 
בהם3.3. וההשתתפות הרשת באתר יפורסמו ליין" "האון שיעורי שעות שיעור: התחלת             

ויש מוגבל המשתתפות מספר השיעור, תחילת לפני דקות 10 מראש, ברישום             מותנית
 להקפיד להירשם מראש.

 

באפשרותך3.4. ההדרכה בתחום שאלה, של מקרה בכל לידיעתך אישית: ייעוץ            פגישת
 לפנות להנהלת החברה לתיאום פגישת ייעוץ אישית "און ליין" עם מדריכה מהרשת.

 
  מחיר מנוי - מחיר מנוי לחודש הינו 200 ₪ לחודש מחיר השקה.4.

 
רכישת בעת שקיבלת הקבלה גבי על מופיע שהוא כפי ששולם המחיר הינו בפועל המנוי                **מחיר

 המנוי.
 

 **התשלום מתבצע חודש בחודשו, עבור החודש השוטף.
 

את לך להעניק מנת על המרב את ויעשה ליין" "האון למנוי הצטרפותך על אותך מברך C סטודיו                   צוות
 השירות הטוב ביותר.

 
או הפעילות בשעות החברה, הנהלת דרך הסטודיו, לצוות פני אנא והצעות, שאלות וישנן               במקרה
בכתובת הציבור פניות     למחלקת

  המייל:
 



sco@studioc.co.il 
 

  אנו מאחלות לך הצלחה והנאה רבה.
 

"C בתודה ובברכה, הנהלת רשת "סטודיו 
 

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

studioc@2link.co.il בנושא לכתובת 
 
 
 
 
 
 
 

C נספח א' – הנחיות לשימוש במנוי און ליין לשיעורי רשת סטודיו 
 

 לצורך כניסה למערכת יש ללחוץ על הלינק המצ"ב אשר ישלח לכל מנויה

/https://online-studioc.wis2biz.com 

www.stodioc.co.il -  בכתובת C או להיכנס  אתר סטודיו  

 

 בעת הרישום הראשוני יש להזין מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל ולבחור סיסמא אשר תשמש אותך

  בעת הכניסה למערכת.

 לאחר הרישום הראשוני, בכל כניסה למערכת במסך הראשוני, עלייך להזין מספר טלפון נייד ואת

  הסיסמא שבחרת בעת הרישום.

  עם הכניסה למערכת, תוצג  מערכת האימונים.

(ZOOM -ייפתח חלון ב) בלחיצה על כפתור "כניסה למפגש" ליד האימון הרצוי, תועברי ישירות לאימון 

 ** על מנת להשתתף ולצפות בשיעור בצורה איכותית ונוחה - מומלץ להשתמש במחשב או בטאבלט.
 
 

 בהצלחה! 
 

 סמך: אש/סטודיו סי/הסכם מנוי "און ליין"/1
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