
 כללי .1

 אני מצהיר ומתחייב כי הנני מודע לתקנון זה ואני מסכים להוראותיו,   .1.1
ולא תהא לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, 

 כנגד גליה יהודה ו/או מי מטעמה על כל פעולת רכישת המוצר.

 אחריות ושימוש .2

 גליה יהודה לא תישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, 
 כנית.וישירה או עקיפה של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים בת

הינה באחריות המשתמש  להיפרד באהבה מעודפי המשקלכנית וההשתתפות בת .2.1
 ועל פי שיקול דעתו הבלעדית.

 יר לעשות שימוש וכשפיזית ונפשית בהזמנת התכנית המשתמש מצהיר כי הינו בריא  .2.2
 בשירותיה של גליה יהודה וכי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית שמונעת שימוש בשירותיה.

כנית אינה מתבססת על מחקרים רפואיים כלשהן, והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהת .2.3
 אלא על פרי אמונתה וניסיונה של גליה יהודה.

 לטיפול רפואי ו/או תרופתי. כמו כן ידוע לו שהשימוש בשירותיה אינו מהווה תחליף .2.4
 כנית, והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין בכל המידע במהלך הת .2.5

כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של המשתמש וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש בשירותיה, 
 לרבות מרופא והכל לפי שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש. 

 ובכל מקרה טרם השימוש מומלץ לפנות לרופא מקצועי ו/או לחוות דעת רפואית.
 כנית, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.ובכל מקרה שמופיעה תופעה כלשהי במהלך הת .2.6
בשירותה זה של גליה יהודה על ידי נשים בהריון, נשים המשתמש מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו שאין לעשות שימוש  .2.7

מניקות, אנשים הסובלים מלחץ דם גבוהה ו/או מתת משקל ואנשים הנמצאים תחת טיפול תרופתי או מחלה ו/או בעיה רפואית 
 אחרת כלשהי.

בות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, כפוף להוראות כל דין, גליה יהודה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, לרב .2.8
מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או 

לחוסר האפשרות להשתמש בשירותיה ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין, נזקי גוף ו/או נזק כספי ו/או כל נזק, הפסד 
שהמשתמש עלול לסבול מהם עקב שימוש בשירותיה של גליה יהודה ו/או עקב הסתמכות המשתמש על המידע או עלויות 

 המסופק דרך האתר, בין אם גליה יהודה הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.
יר השירות שהוזמן על ידי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא גליה יהודה בסכום נזק העולה על מח .2.9

 המשתמש.

 רכישת המוצר .3

בעת ביצוע פעולת רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת אחד או יותר מהפרטים הבאים: ת.ז, שם פרטי, שם  .3.1
 משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

ם כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטי .3.2
 בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ולגליה יהודה.

 לא יישמרו במאגר של גליה יהודה ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית המוצרפרטי כרטיס האשראי של הרוכשים  .3.3

 ביטול עסקאות .4

, ותקנות הגנת הצרכן 1981 –כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א  .4.1
 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 2010-(ביטול עסקה), התשע"א 

בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה  –במקרה של ביטול עסקה של תכנית דיגיטלית  .4.2
לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של 

כנית. והת
 אלא אם נאמר אחרת. מסכום הרכישה 10%שמהווה  ההחזר הכספי אינו כולל את עמלות הביטול

להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים  .4.3
 וכדומה), אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של המוצר. PDF, וידאו, 3MPוכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 

ביטול של עסקה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בלבד לכתובת galia322@gmail.com. בהודעה שעליה מצויינים שם,  .4.4
מספר תעודת זהות וחתימת מבקש  הביטול. הודעה אחרת לא תיחשב כהודעת ביטול. מועד ביטול העסקה יחול ביום בו קיבל 

בית העסק את ההודעה בכתב. 

להיפרד באהבה מעודפי המשקל
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 שמירה על פרטיות .5
על פי בקשתה המפורשת ישמשו אותה גם לצרכים בעת רכישת מוצרים פרטים שתזינו לרשימות התפוצה של גליה יהודה  .5.1

סטטיסטים שונים. כמו כן, גליה יהודה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לכם מעת לעת, הודעות פרסומיות שלה ו/או של 
 שותפיה המסחריים או המפרסמים שלה. בכל עת תישמר לכם הזכות להסיר עצמכם מרשימות אלו.

 קניין רוחני .6
הלימוד שישלחו מבית העסק ללקוח קיימים זכויות יוצרים ועל כן הינם לשימוש אישי בלבד ואינם ניתנים להעברה על כל חומרי  .6.1

 לשכפול או לשימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב של בית העסק.
 צילום ו/או הקלטת שמע ו/או וידאו במהלך השיעורים אסורה בהחלט ומהווה הפרת זכויות יוצרים. .6.2

 נוספיםתנאים  .7
גליה יהודה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל  .7.1

 בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 גליה יהודה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה. .7.2
טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או  במידה ותחול .7.3

 בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית גליה יהודה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 גליה יהודה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכלל השתתפות אלו מזמן לזמן. .7.4
ר כי ידוע לו שבית העסק עשוי לצלם ו/או להקליט באקראי את הלקוח במהלך הקורס, בוידאו/תמונות/שמע, לשם הלקוח מאש .7.5

 פרסום והלקוח מסכים מראש לפרסום התמונות/וידאו/שמע.
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