תקנון מבצע סוף שנה 2017
"תקנון מבצע סוף שנה  " 2017מכללת פסגות
.1תנאי המבצע –
"מבצע סוף שנה  "2017מעניק הטבה בלעדית לנרשמים עד ה( 31.12.2017כולל) על קורסי הליבה של מכללת פסגות
הנחה של עד " ₪ 5000
 .2זכאים להשתתפות במבצע -
 2.1לקוחות המתעניינים בלימודים במכללה אשר טרם השתתפו בעבר בלימודים במסגרת המכללה.
 2.2לקוחות שנרשמו ללימודים בקורסים של המכללה וטרם החלו את לימודיהם במסגרת המכללה.
 2.3לקוחות הרשומים לקורס מסוג "אימון אישי” וטרם החלו את לימודיהם במכללה אשר ימירו את
לימודיהם מקורס מסוג "אימון אישי" לקורס המתבצע בכיתה.
 .2תקופת המבצע :מיום  18.12.2017ועד .31.12.2017
 .3המבצע:
 3.1רכישת קורס ליבה בתחום שוק ההון או נדל"ן או יזמות עסקית בעלות של  ₪ 4990במקום .₪ 6500
 3.2בעת רכישת קורס ליבה ובהצטרפות של בן/בת זוג או חבר /חברה לקורס נבחר כלשהו ישולם למכללה ₪ 8,000
עבור שני הנרשמים כך שלמעשה ההנחה עבור שני הנרשמים יחדיו תהיה בסך .₪ 5000
 .4דגשים :
 4.1על הלקוח/המתעניין המוסר את הפרטים של בן הזוג ,לבקש מראש את אישורו של בן הזוג לכך שהמכללה תוכל ליצור קשר
עם בן הזוג לצורך הרשמתו ולצורך מסירת פרטים על קורסי המכללה .אין למסור למכללה פרטים על בני זוג שלא נתנו את
הסכמתם מראש לפנייה אליהם לצורך רכישת קורסים.
 4.2זכאות לקבלת ההנחה במסגרת המבצע תהיה רק לאחר שהשלים בן הזוג את החיוב המלא עבור הרשמתו לקורס ולא ביטל
את רישומו לקורס מאוחר יותר.
 4.3יש להדגיש כי הלקוח הראשון יוכל להירשם לקורס ליבה מסוג גולד/יזמות והשקעות בנדל"ן/יזמות עסקית ובן הזוג שיירשם
יוכל ליהנות מכל קורס קיים במכללה לבחירתו מסוג :גולד/יזמות והשקעות בנדל"ן/יזמות עסקית/קורסי המשך לקורסים
הקיימים במכללה.
 4.4לקוח שיתעניין בהרשמה לקורס גולד /יזמות והשקעות בנדל"ן /יזמות עסקית במסגרת המבצע וירצה להביא בן זוג
בהמשך – יוכל להירשם ולהביא את בן הזוג עד ליום  31.12.17ולהשתתף במבצע.
 4.5אין כפל מבצעים .לא ניתן להשתמש במבצע זה ובכל מבצע אחר של המכללה במקביל (לדוגמא ,מבצע חבר מביא חבר).
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* מכללת פסגות רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת*
ט.ל.ח
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