תקנון הצטרפות למבצע "תווי קנייה ברכישת מולטי" במכללת פסגות
חברת מכללת א.ר פסגות בע"מ )להלן" :המכללה"( ,מכריזה על השקת מבצע "תווי קנייה ברכישת מולטי"
במסגרתה ,יהיה זכאי כל סטודנט שירכוש חבילת קורסים מסוג "מולטי" או מסוג "פרו" או מסוג "פלטינום"
בלבד ,לקבל "תווי קנייה בסך  ₪ 1000לשימוש במגוון רשתות ללא עלות.
הזכאות להשתתפות במבצע ,כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה להלן )"התקנון"( ההשתתפות במבצע מהווה
הסכמה לתנאי התקנון ,על כן ,קרא/י אותו בקפידה.
.1

תקופת המבצע
המבצע יחל בתאריך  13.03.2016ויסתיים בתאריך  16.03.2016או עד גמר המלאי ,הראשון מבניהם.

.2

רשאים להשתתף במבצע

.2.1

זכאים להשתתפות במבצע הנם לקוחות פרטיים ,המשלמים בכרטיס אשראי בלבד ,שרכשו חבילת
קורסים מסוג "מולטי" או חבילת מסוג "פרו" בלבד וקיבלו על עצמם את כל תנאי תקנון זה.

.2.2

הרשמה לחבילת הקורסים מהווה הסכמה מלאה מצד הלקוח לכל תנאי מתנאי התקנון.
חבילת "מולטי " כוללת את הקורסים הבאים" :גולד" שוק ההון" ,גולד" יזמות נדל"ן.
חבילת "פרו " כוללת את הקורסים הבאים" :גולד" יזמות עסקית" ,גולד" יזמות נדלן"
חבילת "פלטינום" כוללת את הקורסים הבאים" :פרימיום" שוק ההון ,וקורס "דייטרייד".

.3

תווי הקנייה
תווי קנייה של חברת ישראכרד

.3.1

.4

זכאות לקבלת השוברים תהיה רק בתום  14ימים מיום ביצוע העסקה .על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות
במכללה ולבקש את שליחת השוברים אליו .לצורך כך ,ימסור הלקוח כתובת עדכנית אליה ישלחו השוברים.
ניתן )בתיאום מראש בלבד( לקבל השוברים בסניף המכללה הראשי בעיר רחובות.

תנאים כלליים

.4.1

לקוח רשאי לקבל את השוברים )בסך של  (₪ 1000פעם אחת בלבד בתנאי המבצע.

.4.2

אין כפל מבצעים.

.5

מדיניות ביטול והחזר שוברים
.5.1

כאמור ,זכאות לקבלת השוברים ,תהיה רק לאחר שחלפו  14ימים ממועד ביצוע העסקה בגין
רכישת הקורס או ממועד קבלת נספח זה ,לפי המאוחר מבניהם .מדיניות הביטול בטווח ה14 -
ימים תהיה בהתאם למדיניות הביטול המופיעה בהסכם ההתקשרות שקיבל הלקוח במעמד
העסקה.

.5.2

מצטרפים למבצע במסגרת עסקת "רוכלות" או "עסקה מרחוק" כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן,
יוכלו לבטל את העסקה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
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.6

.5.2.1

ביטול ההצטרפות לעסקה יבוצע בכתב ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והסכם
ההתקשרות שנמסר ללקוח במעמד העסקה.

.5.2.2

ביטול ההצטרפות לעסקה נעשה בתוך  14ימים ממועד ביצוע העסקה ובלבד שהשוברים
יוחזרו שלמים ושלא נעשה בהם כל שימוש.

.5.3

במקרה של ביטול עסקה לאחר  14יום מיום ביצועה ,יחויב הלקוח בדמי ביטול בהתאם למדרג
הביטול המופיע בהסכם ההתקשרות ,ויחויב להחזיר את השוברים כאשר הם שלמים ובתוקף
לפחות  3חודשים קדימה ,ישירות למכללה .במידה ונעשה שימוש בשוברים ו/או אם השוברים
אינם בתוקף לפחות  3חודשים קדימה ,יחויב הלקוח בעלותם המלאה והמכללה תהיה רשאית
לנכות זכום זה מכל סכום שהיא חייבת להחזיר ללקוח על פי דין ו/או הסכם.

.5.4

אין באמור בכדי לפגוע ביתר מדיניות ביטול הקורסים המופיעה בהסכם ההתקשרות שיקבל
הלקוח במעמד ביצוע העסקה.

תקופת מימוש תנאי המבצע
.6.1

תוקף השובר יהיה עד לתקופה  . 08.2021-פנייה למימוש השובר לאחר תקופה זו ,לא תכובד.
מדיניות הארכת שוברים תיעשה באמצעות פנייה לספק השוברים ישרכארד והמכללה אינה
אחראית למדיניות הספק בכל מקרה.

אמצעי תשלום

.7
.7.1

עסקה זו תבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

.7.2

על אף האמור לעיל ,ניתן לשלם עבור העסקה באמצעות המחאות שיירשמו לפקודת מכללת א.ר
פסגות בע"מ ,ובלבד ,שתשלום ראשון לא יפחת מסך של  ,₪ 2000ובכל מקרה ,הזכאות לקבלת
השוברים ,תהיה בתוקף  ,רק לאחר פירעון ההמחאה הראשונה שיעביר הלקוח.

.7.3

על אף האמור לעיל ,לקוח המשלם באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי )ולא בעסקת
מסגרת( ,יהיה זכאי לקבלת השובר ,בהתאם לתנאים האמורים לעיל ,רק לאחר ששולם לפחות
תשלום אחד ונפרע לחשבון המכללה.

.8

כללי

.8.1

תקנון זה ממצה את כל התנאים המלאים והמחייבים ביחס לתכנית .במקרה של סתירה בין
האמור לתקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה לרבות בהסכם ההתקשרות ,יחולו הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.

.8.2

המכללה תהיה רשאית להפסיק את התכנית ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי המבצע בתקנון זה
בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .ובלבד שלא יגרעו מזכויות הלקוח על פי
תקנון זה במהלך תקופת המבצע ,קודם לשינוי/ביטול כאמור.

.8.3

המבצע עד גמר המלאי ,בשיטת כל הקודם-זוכה.

.8.4

העתק מתקנון זה יהיה
http://www.psagot.org

שמור
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של

סניף ראשי :פארק המדע רחובות ,רח' גולדה מאיר  ,3ת.ד  ,4144מיקוד 70400
סניף רמת-גן | סניף הרצליה | סניף חיפה | סניף ירושלים | סניף באר שבע
 www.psagot.orgטלפון 1-700-550-515 :פקס08-9406909 :

עמוד | 2

המכללה

בכתובת:

.8.5

המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון ,הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי
המבצע כמפורט בתקנון.

.8.6

בכל מקרה בו יפר הלקוח את הוראות התקנון או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות
הניתנת ,תהא המכללה רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או
תביעה נגדה בגין מניעת השתתפותו במבצע .המכללה תהיה רשאית שלא לצרף למבצע לקוח
החב חובות למכללה בגין שירותים או שהינו מוגדר במערכותיה כלקוח בעל חובות עבר.
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