˙נ‡י ˘ימו˘
רי˘ום ורכי˘ ‰ב‡˙ר
˙ .1נ‡י רכי˘˙ ˜ורס ללימו„ים ,ומוˆרים ב‡˙ר,
‡˙ר מ„ר‚˙ „‡‰ם בכ˙וב˙ ‡‰ינטרנט ) www.hmhio.co.ilל‰לן ˙‡‰ר( ‰ינו ‡˙ר בר˘˙ ‡‰ינטרנט ‰מנ‰ל חנו˙
וירטו‡לי˙ומˆי‚ לל˜וחו˙יו מי„ע ב˙חומי ‰לימו„ מ‚וונים ומכיר˙ מוˆרים וספרים וכיוˆ"ב )ל‰לן ˘‰ירו˙ים(
‡‰.2מור ב˙˜נון ז ‰מ˙ייחס ב‡ופן ˘וו‰לבני ˘ני ‰מינים ומנוסח בל˘ון זכר מטעמי נוחו˙ בלב„ ,ול˘ון יחי„ ‚ם בל˘ון
רבים.
 .3כל ‰רוכ˘ ˘ירו˙ים ו‡ו מ˙ע„ לרכו˘ ˜ורס ו‡ו ˜ורסים ו‡ו מוˆרים ב‡מˆעו˙ ˙‡‰ר ו‡ו מי ˘‚ול˘ ב‡˙ר ומ˘˙˙ף
בפעילו˙ ‰מוˆע˙ „רך ˙‡‰ר ,מˆ‰יר ומ˙חייב כי ˜ר‡ ‡˙ ˜˙‰נון ו‰ו‡ מסכים ל‰ור‡ו˙יו ,וכניס˙ו ל‡˙ר מ‰וו‰
‰סכמ ‰ל˙נ‡י ˘‰ימו˘ בו,
˙ .4נ‡י ˘ימו˘ ב‡˙ר  -רכי˘˙ ˜ורסים ומוˆרים ו˜בל˙ מי„ע ני˙ן לבˆע פעולו˙ ˘ונו˙ ב‡˙ר ‡ך ור˜ ל˘ם ביˆוע
‰זמנ˙ ˜ורסים˜ ,בל˙ ˘ירו˙ים ,מוˆרים ˘ונים ,ו‡ו מי„ע,
‡ין לע˘ו˙ ˘ימו˘ ב‡˙ר ז ‰למטרו˙ ‡חרו˙.
 .5כל ‡„ם מעל ‚יל  18ובר˘ו˙ו כרטיס ‡˘ר‡י ˙˜ף מ‡ח˙ ‰חברו˙ ˘‡‰ר‡י ‰פעילו˙ בי˘ר‡ל ובעולם,
)‡ו בעל ‰ר˘‡ ‰מפור˘˙ מ‡˙ בעל ‰כרטיס ˘‡‰ר‡י( ר˘‡י ל‚‰י˘ ˆ‰ע˙ו לרכי˘˙ ˜ורס ו‡ו מוˆרים ב‡מˆעו˙
˙‡‰ר.
‰ .6זמנ˙ו )ל‰לן רכי˘˘ ( ‰ל ‰מזמין ˜ורס ‡ו רוכ˘ מוˆר˜˙˙ ,בל ב˙נ‡י˘ ,נ˙מל‡ו כל ˙‰נ‡ים ‰ב‡ים:
‡ .ני˙ן ‡י˘ור בפועל לביˆוע ‰עס˜ ,‰מחבר˙ ˘‡‰ר‡י ˘ל ‰רוכ˘ ו‡ו מי מטעמו.
ב .ני˙ן ל˘לם ב‰עבר ‰בנ˜‡י˙ לבנ˜ מזרחי טפחו˙ סניף  20/433כיכר פזמרכז מסחרי ˜רי˙ ‚˙ ח˘בון 277265
וב‡חריו˙ ‰מזמין ל˘לוח ‡י˘ור ‰עבר ‰לפ˜ס 08-6818308 :ו‡ו למיילmeir1958l@gmail.com :
‚˜‰ .ורסים ‰מוˆעים ב˙חומים ˘‰ונים ˜יימים וב˙‰יחס ל˙‡ריכי ‰רי˘ום לפ˙יח˙ כל ˜ורס בנפר„ ,ככל ˘‰מזמין
˘ילם ו‰ר˘ימ ‰לפ˙יח˙ כי˙˙ לימו„ ‰ו˘למ‰ ,‰מזמין ימ˙ין ל˜ורס ‰ב‡ ˘יפ˙ח ו‡ו לחילופין יוחזר לו ‰כסף ˘˘ילם
עבור ˜‰ורס.
„ .ביטול רי˘ום ל˜ורס ע„  3ימי עס˜ים לפני מוע„ פ˙יח˙ ˜‰ורס ,מ‰סכום ˘˘ולם ע"י ‰מזמין ו˜וזזו "˘ 470ח „מי
רי˘ום וב˙וספ˙ ‰וˆ‡ו˙ ‰מכון בסך "˘ 530ח ובס"‰כ "˘ 1.000ח ˘ל‡ יוחזרו בע˜בו˙ ביטול ‰ר˘מ ‰ל˜ורס.
 .‰לענין מוˆרים ,ספרים ערכו˙ וכ„' י˘נם במל‡י ויסופ˜ו ˙וך  7ימי עס˜ים מיום ˘˙‰לום ב˙וספ˙ „מי מ˘לוח ˘ל 20
˘"ח.
ו .מחירי ˜‰ורסים ומכיר‰ ‰מוˆרים למכיר‰ ‰מופעים ב˜ט‚ורי˘ ‰ל כל ˜ורס ו‡ו מוˆר ‰ם כוללים מע"מ.
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ז‰ .מזמין ‡ו ‰רוכ˘ ‰ינו בעל ˙‡ „ו‡ר ‡ל˜טרוני ‡י˘י בר˘˙ ‡‰ינטרנט ,למעט ‡ם ‰עס˜ ‰נע˘י˙ ב‡מˆעו˙ טלפון
˙וך זי‰וי פרטי ‰מזמין ˙.ז .מס' כרטיס  3ספרו˙ ‡חרונו˙ ב‚ב ‰כרטיס.
מ„יניו˙ ˘ירו˙ים ומחירים:
‡ .מ‚וון ˜‰ורסים ‰מוˆעים  ,ו‰מוˆרים‰ ,מחירים )לר˘ו˙ ב‚ין ‰וˆ‡ו˙ מ˘לוח ( ו˙נ‡י ˘˙‰לום ב‡˙ר ז ‰יכולים
ל˙˘‰נו˙ מע˙ לע˙ ע"פ ˘י˜ול ˘ע˙‡‰ ‰י˘י˙ ˘ל מ„ר‚˙ „‡‰ם בני‰ולו ˘ל לחי‡ני מ‡יר.
מ„ר‚˙ „‡‰ם ˘ומר˙ לעˆמ‰ ‰זכו˙ לבˆע ˘ינוי במחירים לל‡ ‰ו„ע ‰מו˜„מ˙ מר‡˘ ,למען ‰סר ספ˜ כל ˘ינוי
במחיר ל‡ יחול רטרו‡˜טיבי˙ מ˘מעו˙ו מי ˘רכ˘ ˜ורס מסויים ו‡ו מוˆר מסויים ‰ ,מחיר ‰נ˜וב ביום ˘˙‰לום ‰ו‡
‰מחיר ‰סופי.
ב .מ„ר‚˙ „‡‰ם ˙ספ˜ ‡˙ ‰מוˆרים ˘נרכ˘ו לכ˙וב˙ ‡˘ר ˆויינ‰בע˙ ביˆוע ‰‰זמנ‰ ‰מ˘לוח י‚יע ליע„ ˙וך  7ימי
עס˜ים‡˘) .ינם ימי ˘י˘י( ממוע„ ˘ל מוע„ ‰זמנ ‰ע„ ˘˙‰לום ‰מל‡.
‚‡ .יסוף עˆמי ˘ל מוˆרים י‰יו זמינים במ˘ר„י מ„ר‚˙ „‡‰ם במו˘ב נחו˘.„ 5 ‰נ‡‰ .ל˙ ‰וך ˙‡ום מר‡˘.
‡‰יסוף י˙‡פ˘ר בימי ˘י˘י מ 8:00 -ע„  9:30לל‡ ˙וספ˙ ˙˘לום.
„ .מ„ר‚˙ „‡‰ם ל‡ ˙‰י‡ ‰חר‡י˙ב‚ין ‡יחור במוע„ ‡ספ˜‰ ‰נובע מסיבו˙ ˘‡ינן ב˘ליט˙‰,‰מ˘לוח נע˘‰
ב‡מˆעו˙ „‰ו‡ר‡ו חבר˙ „יוור ע"פ ‰כללים ‚˘‰ורים ב‚ופים ‡ל.‰
 .‰מ„ר‚˙ „‡‰ם ל‡ ˙‰י‡ ‰חר‡י˙ למוˆר ל‡חר מסירו˙ו ל„יוור ו‡ו ע"י ˘ליח.
ו .מחירי ‰מ˘לוח ‰ינם "˘ 20ח לכל מוˆר ˙וספ˙.
 .8פרטי רוכ˘י ˘‰ירו˙ים ו‡בטח˙ ˙‡‰ר
‡ .בע˙ ביˆוע ‰‰זמנ ‰לרכי˘˙ ˜ורס ו‡ו ומˆר ב‡מˆעו˙ ˙‡‰ר י„ר˘ ‰רוכ˘ ל‰זין במערכ˙ פרטים ‡י˘יים ,פרטי
‰זמנ ,‰פרטי ח˘בון מערכ˙ חיˆוני˙ עם ˜י˘ור לחבר˙ ˘‡‰ר‡י ,פרטי כרטיס ‡˘ר‡י וכו' )ל‰לן ‰פרטים( בעל
˙‡‰ר ו‡ו מי ממפעליו ו‡ו מי ממנ‰ליו ו‡ו מי מטעמם ‡ינם ‡חר‡ים לטעו˙ נע˘י˙ על י„י ‰רוכ˘ בע˙ ˜‰ל„˙
‰פרטים ,כמו כן‰ ,נ"ל ל‡ י‰יו ‡חר‡ים במי˘רין ‡ו בע˜יפין ב‡חריו˙ כל˘‰י‡ למ˜ר˘ ‰בו פרטי ‰רכי˘ ‰ל‡ י˜לטו
במערכ˙ ו‡ו לכל בעי‰טכני˙ ו‡ו ‡חר˙ ‰מונע˙ ביˆוע פעולו˙ ‡לו ב‡˙ר.
ב˜‰ .ל„˙ ‰פרטים כוזבים ‰ינ ‰עביר ‰פלילי˙ נ‚„ מוסרי פרטים כוזבים ינ˜טו ˆע„ים מ˘פטיים כחו˜ וכ„ין.
‚ .פרטי ‰פעול ‰ב‡˙ר ,לרבו˙ פרטי ‰מזמין ו‡ו ‰רוכ˘ ,מ‡ובטחים ומוˆפנים כמ˜ובל בסחר ‡ל˜טרוני ,פרטים ‡לו
ל‡ יועברו ל˘ום ‚ורם חיˆוני,למעט לחברו˙ ˘‡‰ר‡י,וז‡˙ על מנ˙ ל˘‰לים ‡˙ פעולו˙ ‰רכי˘˘ ,‰ל כל מזמין ˜ורס
„‡ .ם ע"פ מ„יניו˙ מ„ר‚˙ „‡‰ם י˙‡פ˘ר עס˜ ‰ב˙˘לומים י˙בˆע ‰חיוב ב‡˙‰ם )ובכפוף ל‡י˘ור חבר˙ ‡˘ר‡י(
 .‰ביטול פעולו˙ ע"י מזמין ˜‰ורס ו‡ו ‰מוˆר כ„˜למן:
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‡ .ביטול רי˘ום ל˜ורס ע„  3ימי עס˜ים לפני פ˙יח˙ ˜‰ורס
ב .ביטול רכי˘˙ מוˆר ע„ ˘ 12עו˙ מר‚ע ‰‰זמנ ,‰וכל ז‡˙ וב˙נ‡י ˘טרם נ˘לח ‰ל˜ונ ,‰במ˜ר ‰בו ‰מוˆר נ˘לח
לרוכ˘ ,ל‡ יוחזרו „מי ‰מ˘לוח ו‡‰חריו˙ על ‰חזר˙ ‰מוˆר ב˘לימו˙ו ˙חול על ‰רוכ˘.
‚‰ .מוˆר יוחזר למ˘ר„י מ„ר‚˙ „‡‰ם מו˘ב נחו˘ ‰ובמסיר˙ ‰‰ו„ע ‰מר‡˘ לניי„ 050-66816020 :וב‰ו„ע˙ וו‡ˆ‡פ
ו‡ו מייל.
„‰ .חבר‚˙ ‰ב„ ‰מי ביטול על ‰חזר˙ ‰מוˆר בסך ‡ 20חוז ‡ו "˘ 100ח מערך ‰עס˜‚‰ ‰בו ‰מביני‰ם.
 .9מ„יניו˙ ‰חזר˙ מוˆרים:
‡‰ .מוˆר ‰וחזר ב˘לימו˙ו וב‡ריז‰ ‰מ˜ורי˙
ב‰ .מוˆר נטול פ‚ם ול‡ נע˘ ‰בו כל ˘ימו˘
‚ .ח˘בוני˙˜/בל˙ ‰וחזר ו˙ˆורף למוˆר
„ .ל‡חר ˙‡ום טלפוני ועל פי ˙נ‡י ‰חו˜ ל‚‰נ˙ ˆ‰רכן ו˙˜נו˙יו.
‚‰10בל˙ ‡חריו˙:
‡ .בכל מ˜ר ‰חייבו˙ מ„ר‚˙ „‡‰ם˙ ,ח˙ כל עיל ‰מ˘פטי˙ ˘‰י‡ ,ב‚ין ‰מוˆרים ‰מופעים ב‡˙ר ,ל‡ ˙על ‰מעבר
ל‚וב˙‰ ‰מור˘˘ ‰ולמ ‰בפועל על ‰מוˆר ו‡ו ˜‰ורס ˘‰וזמן ע"י ‰רוכ˘ בני˜ו )בסעיף  3-6ל˙˜נון ‰נ"ל(
 .11בעלו˙ ו˘מיר ‰על זכויו˙:
‡˙‡‰ .ר מכיל חומרים ˘ונים ,ע"י זכויו˙ יוˆרים סימני ומסחר ,מו˙‚ים ,זכויו˙ ˜ניין ‡חרו˙ לרבו˙˙וכן˙ ,מונו˙,
‚רפי˜ ,‰מוסי˜ ,‰סירטונים ,וי„‡ו ו˜ול˘‡,ר חל˜ם בבעלו˙ ˘ל מ„ר‚˙ „‡‰ם וחל˜ם בבעלו˙ ˆ„„ים ˘לי˘יים
רוכ˘/ו‡ו ‚ול˘/ו‡ו כל ˆ„ ‚' ‰מבˆע פעולו˙ בו ‡ינור˘‡י ל˘נו˙ ,לפרסם ,ל˘„ר‡ ,ו ל‰עביר ול˙˘‰מ˘ ב‡˙ר ‡ו
חל˜ו ל˘ם יˆיר˙ יˆיר ‰נ‚זר˙ ‡ו לנˆל ‡˙ ˙‡‰ר ,ו‡ו ˙וכנו ˘ל ˙‡‰ר כולו ו‡ו חל˜ו למטר ‰כל˘‰י‡ למעט ‰מטר‰
˘ל˘מ ‰נוˆר ˙‡‰ר.
ב˙‡‰ .ר מכיל ˜י˘ורים/לינ˜ים ל‡˙רים ‡חרים בר˘˙ ‡‰ינטרנט ,מ„ר‚˙ „‡‰ם מספ˜˙ ב‡מˆעו˙ ‰ו‡ו מי
מטעמ ‰לינ˜ים לנוחו˙ בלב‰מב˜˘ לע„ ו‡ין ‰י‡ נו˘‡˙ ב‡חריו˙ למי„ע ‰מופיע ב‰ם ‡ו ב‡˙רים ‡חרים
‰מ˜ו˘רים ‡לי‰ם ל˙ו˜פם וחו˜ו˙ם ,רוכ˘ מזמין ‰מב˜˘ לע˘ו˙ ˘ימו˘ בלינ˜ים ‡ל ‰בכל ‰ר˘˙ו˙ ‰חבר˙יו˙
עו˘ ‰ז‡˙ על ‡חריו˙ו ומרˆונו ‰חופ˘י בלב„.
˘ .12ירו˙ ל˜וחו˙:
‡ .למ„ר‚˙ „‡‰ם ני˙ן לפנו˙ ב‡ופן ‡י˘י למנ‰ל ‰כל יום בין ˘‰עו˙  8:00-9:00ו‡ח17:00-18:00 ˆ"‰
מ‡חל לכל ‰מזמינים ˜ורסים ומוˆרים
˘פע ברכ ‰וˆ‰לח‡ ,‰מן.
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