תקנון מבצע מנוי "ללא התחייבות וללא דמי ביטול"
מהות ההטבה במבצע – מינוי שנתי למרכז הספורט שניתן לבטל בכל עת וללא דמי ביטול.
תקופת ההצטרפות למבצע  -ניתן להצטרף למבצע עד ליום ו' ה.31.8.18-
מי זכאי להצטרף למבצע  -מנויים חדשים בלבד ,מעל גיל  ,18אשר לא היה ברשותם מינוי למרכז
הספורט בששת החודשים שקדמו להצטרפותם למבצע.
תנאי המבצע –
ניתן לבטל מינוי שנרכש במסגרת המבצע בכל עת וללא דמי ביטול ,בכפוף לשני התנאים הבאים:
 .1ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתום חודש מועד מסירת הודעת הביטול.
 .2עד למועד הודעת הביטול ,המנוי הגיע למרכז הספורט בממוצע  8פעמים בחודש.
 חישוב כמות הכניסות למרכז הספורט לצורך בדיקת העמידה בתנאי זה תעשה
ע"י נציגי מרכז הספורט החל ממועד תחילת המינוי ועד מועד מסירת הודעת
הביטול.
 מובהר ,כי לא ניתן להשלים כניסות למרכז הספורט לצורך עמידה בתנאי זה
בתקופת ההודעה המוקדמת (לאחר מועד מסירת הודעת הביטול ועד כניסת
הביטול לתוקף).
מסירת הודעת הביטול – תעשה בכתב בהתאם לקבוע בתקנון מרכז הספורט.
מנוי שביטל מינוי ואינו עומד בתנאי המבצע ,יחויב בדמי ביטול בגין ביטול המינוי בהתאם
להוראות תקנון מרכז הספורט והוראות הדין בקשר עם רכישת מינוי במסלול עונתי .מרכז
הספורט יהיה רשאי לנכות את סכום דמי הביטול מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה.
עלות המסלול החלופי לפיה יחושבו דמי הביטול תקבע לפי עלות המסלול החלופי שהינה ₪ 550
לאדם.
כללי –
 .1מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע ,לשנות את מחיר
המינויים ו/או לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את המבצע בכלת עת בלא הודעה מראש.
 .2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון מבצע זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בתקשורת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.
 .3תקנון זה כפוף לתנאי תקנון מרכז הספורט שניתן לעיין בו בכתובת:
 http://www.sports-center.co.il/?CategoryID=1048&ArticleID=2924ואינו גורע
ממנו.
 .4רישומי מרכז הספורט ותקנונו יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה
שהיא למבצע זה ו/או למינויים.
 .5אין כפל מבצעים והנחות.
מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר ,אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
המשך פעילות מהנה ,צוות מרכז הספורט

