
 )(להלן: "התנאים" ו/או "הגבלות"תנאי שימוש 
 

ו/או  "תכנית האימונים"להלן: (Mommy Home Shape אנא קראי את התנאים וההגבלות לפני השימוש בתכנית האימונים 

 .)"מייסדי התכנית"(להלן:  מאמנת הכושר אילור אגמון ומנהל השיווק זיו המרעל ידי  ת) המופעל"התכנית"

 

חלים על כל המשתמשים  ו. תנאים אלקבלתך ואישורך את התנאים כפי שיוצגו להלןשימוש בו מותנית בהלשירות והגישה שלך 

 הזוכים לשירות או משתמשים בו. על אחריםו

 

 לא תוכליעל ידי גישה לשירות או שימוש בו את מסכימה לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכימה עם כל חלק של התנאים אז 

 לגשת לשירות. 

 

 התנאים מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מיועדים לשני המינים.

 

 חשבונות: 

 

ושלם אודות פרטייך האישיים אשר  עליך לספק לנו מידע מדויק ,Mommy Home Shape, הנך נרשמת לתכנית האימוניםכאשר 

עשויים להביא לסיום מיידי של חשבונך . אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, אשר דרכם נרשמת לתכנית האימונים

 בשירות שלנו.

 

אם בין ולכל פעילות או פעולה תחת הסיסמה שלך,  תכניתאת אחראית לשמירה על הסיסמה שבה את משתמשת כדי לגשת ל

 הסיסמה שלך היא עם השירות שלנו או שירות של צד שלישי.

 

 אבטחה הפרת על לך שנודע לאחר מיד לנועליך להודיע  לשהו.לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כ מסכימה ומתחייבתאת 

 .בחשבונך מורשה לא שימוש או

 

 רכישה מקוונת:

 

 ,)"מערכת הסליקה"מספקת את שירותיה שבתשלום באמצעות צד שלישי (להלן: , Mommy Home Shape תכנית האימונים,

 גבוהה ביותר שנדרשת על ידי חברותרמת אבטחת הסליקה האת  מספקתה ,ווחיתשל חברת רי Icredit מערכת על ידי

 .100%-ומגנה על פרטיות הרוכשים ב  PCI DSSבארץ האשראי

  

 סקה:ביטול ע

 

 ."אחריות ביטול עסקה"אותם פרסמנו כבעלי דיגיטליים הינו החזר כספי מלא עבור מוצרים  "ביטול עסקה"

 

 סקה.ללא תלות בגובה הע -ביטולי עסקה מוצרים דיגיטליים אשר אינם משתתפים תחת אחריות ביטול עסקה, לא יתקבלו בגינן

 

 יטול סליקה)דמי ב ₪ 10(למעט ם ביטול עסקה מלא עבורסקה, יינתן יים אשר משתתפים באחריות ביטול עמוצרים דיגיטללעניין 
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לא יינתנו ביטולי עסקה ללקוחות שינסו לעשות שימוש לרעה בחומרים אליהם נחשפו, אשר נחשדים ככאלה המנסים להקנות 

לרבות התחזות לגבר או אישה גם  מזויפים,לעצמם מידע או יתרון תחרותי בתחום או כאלה שמשתמשים בשם בדוי או פרופילים 

 תחת שמם האמיתי.זאת אם 

 

, החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לתת החזר כספי חלקי או מלא מכל סיבה שהיא ואף להרחיק את יןובכל מקרה שלא צו

 הלקוח/ה באופן חד צדדי מהמשך קבלת שירותי החברה ללא כל הסבר נוסף או שיפוי מצידה.
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 זכויות יוצרים: 

 

ליין ובין -, בין שמופצים חינם ובין שניתנים בתשלום, בין שניתנים לצפייה אוןMommy Home Shapeשירותיה ומוצריה של 

שניתנים להורדה, הינם מוגנים בזכויות יוצרים ולא יעשה בהם כל שימוש מסחרי, או העברתו לצד שלישי, לרבות, מבלי לגרוע, 

ותק ממנו, מסחורו, עשיית יצירה נגזרת ממנו, אלא פיתוחו, שכלולו, שכפולו, תרגומו, ייצורו, מכירתו, חיקויו, העברתו, עשיית ע

, טרם עשיית כל שימוש ו/או פעולה, מכל מין וסוג שהוא, אילור אגמון וזיו המראם כן, נתקבל אישור מפורש בכתב ומראש מאת 

 במידע ובשירות זה.

 

 הצהרת בריאות:

 

י ”) חלה האחריות האישית להיבדק ע"הלקוחה"(להלן:  Mommy Home Shape תכנית האימונים, על המשתמשת בשירותיה של

שימוש שום לא תעשה האמור לעיל,  את רופא שימצא אותה כשירה ובריאה לעסוק בפעילות ספורט, ובכל מקרה ובלי לסתור

 )."משכב לידה"(להלן:  השבועות שלאחר הלידה 6במהלך  תכנית האימונים,בשירותיה של 

 

ידוע לי, כי כל האחריות לנזקים שיגרמו לי עקב מצבי הבריאותי או ) הלקוחה(בשם  – וש בשירותים מהווה הסכמה לכך כישימ

, ותכנית תחול עלי בלבד ,Mommy Home Shapeתכנית האימונים מהבית, שינוי במצבי הבריאותי בעת פעילות ספורט מטעם 

 לא תישא באחריות לנזקים. ,Mommy Home Shape האימונים,

 

על ידה  ונערכו נכתבו Mommy Home Shapeכל התכנים של  אגמון הינה מאמנת כושר מוסמכת וכיאילור מובהר בזאת, כי 

וברור לי כי אין זה אומר ולא נאמר בשום צורה, כי בהכרח הלקוחה) בשם ( ה טרם שיווקו ומכירתו ברבים., ונוסו על ידבלבד

או מי מטעמה על יעילות או אי יעילות או  Mommy Home Shapeמתאימה לי, ולא יהיו לי כל טענות כלפי  תכנית אימונים זו

הלקוחה  ,יחולו עליי Mommy Home Shape תכנית האימונים שינוי בריאותי לטובה או לרעה והאחריות על שימוש בשירותיה של

 בלבד.

 

 סיום השירות:

 

באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או  ,Mommy Home Shapeלתכנית האימונים, אנו עשויים לסיים או להשעות את הגישה 

 חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, אם את מפרה את התנאים.

 

כל הוראות התנאים, אשר מטבען מתקיימות, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, 

 שיפוי ומגבלות של אחריות.

 

שתמש בשירות תופסק מיידית. אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכלי פשוט להפסיק להשתמש עם סיום השירות, זכותך לה

 בשירות.

 

 חוק מסדיר:

 

 תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי להתחשב בהוראות סתירה.

 

תנאי מתנאים אלה מוחזק  הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל

כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את 

 מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

 

 שינויים: 

 

לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, ננסה אנו שומרים לעצמנו את הזכות, 

 .הבלעדי דעתנו שיקול פי על ייקבע מהותי שינוי. חדש תנאי כל של תחילתו לפני ימים 15 לפחות כך עללהודיע 



את מסכימה להיות מחויבת לתנאים משמע, אם תמשיכי לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, 

 המתוקנים. אם אינך מסכימה לתנאים החדשים, הפסיקי להשתמש בשירות.

 

 יצירת קשר: 

 

 :במייל זה איתנו קשר ריש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צאם י

infomhs@hammeraff.com 
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