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 תקנון תנאי הצטרפות: תוכנית שותפים
 

  מועדון הלקוחות של שלומית שוסטראנו שמחים שבחרת להצטרף 

 

   "מתפתחים ביחד " תנאים אלה יחולו ביחסים בינך לבין 

 

 אופן צבירת הנקודות: .1

 נקודות באופנים הבאים:באפשרותך לצבור 

 

  הערות תדירות הפעולה כמות נקודות פעולה

 הצטרפות למועדון
 

   חד פעמי 200

צירוף חברה 
 שרכשה

החברה זוכה ל  ללא הגבלה 300
 הנחה 15%

 300לרכישות מעל 
 ש"ח

 

רכישת מוצרים 
באתר שלומית 

 שוסטר

נקודות לכל  100
 רכישה₪  100

   ללא הגבלה

     

 

 

 אופן מימוש הנקודות: .2

 את הנקודות ניתן לממש בחנות האתר של שלומית שוסטר

 הנקודות יאפשרו לרכוש קורסים דיגיטליים ומוצרים פיזיים

 חודשים מיום קבלתן 6את הנקודות ניתן לפדות עד 

 נקודות 500 –ניתן לפדות החל מ 

 למימוש הנקודות, כנסו לעמוד האישי באתר של שלומית, בחרו כמות נקודות למימוש,

 מייל ישלח עם קופון בגובה מספר הנקודות שבחרת לממש

 

 

בתנאים אלה אתה נקרא "המציע". למרות שהתנאים נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם 

 מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

 

.  המציע אינו רשאי למכור או להסב או להעביר או לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לו 3

 בהסכם זה.

 

תשא כלפי המציע באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בקוד או לא  מתפתחים ביחד . 4

 או מי מטעמה.מתפתחים ביחד בחומר אחר שיסופק על ידי 

 

מתפתחים -המציע לא יהיה זכאי לעמלה על פי הסכם זה אם הלקוח לא פרע בפועל את כל סכום הרכישה ל. 5

 ביחד

 

תחזיר ללקוח את סכום  מתפתחים ביחדאו אם  -קבל המציע עמלה אם לקוח מזכה יחזיר מוצר שבגינו .  6

מתשלומים עתידיים שיהיו מגיעים למציע את העמלות שכבר שולמו  מתפתחים ביחד    תקזז –הקניה שלו 

 למציע בגין עסקאות אלו.
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תם של מראהו, היקפם וזמינו   ,מתפתחים ביחד   תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר מתפתחים ביחד  . 7

והכל, בלא צורך להודיע למציע על  -השירותים הניתנים בו, הסחורות הנמכרות בו וכל היבט אחר הכרוך באתר 

כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים 

נוחות -וכים בתקלות או לעורר בתחילה איוהאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כר

בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות מתפתחים ביחד וכיו"ב. לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 

 שיתרחשו אגב ביצועם.

 

לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, מתפתחים ביחד אינה מתחייבת ששירותי אתר מתפתחים ביחד .8

לרבות  -ני נזקים, קלקולים, תקלות מורשית או מפ-בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתייתקיימו 

 או מי מספקיה.מתפתחים ביחד תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל 

 

.שום דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים או יחסי עובד ומעביד, נציגות, 9

 שליחות או סוכנות.

 

.המציע מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות, להראות ולמסור לשום אדם או גוף, סודות מסחריים, מקצועיים או 10

ובפרט כל ידע ומידע, הנוגע במישרין או בעקיפין ללקוחות המזכים והיקף  מתפתחים ביחד    אחרים של 

 מתפתחים ביחדהעמלות שהמציע זכאי לקבל מ 

 

   ההרשמה לתוכניתהסכם זה יכנס לתוקף במועד  11

 ההסכם יעמוד בתוקף כל עוד לא בוטל על ידי אחד מן הצדדים, כאמור להלן.

. 

. הסכם זה מכיל את כל המוסכם בין הצדדים, והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו"מ שקדמו 12

 לו.

 

תשתדל לענות לפניות המציע בעניינים טכניים, מתפתחים ביחד הסכם זה איננו כולל תמיכה טכנית כלשהי.  13

 שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

 

בכל עת ל מתפתחים ביחד כל הודעה לפי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני. על המציע להקפיד למסור  14

 את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלו.

 

-ום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תלמק. 15

 אביב

 

. מתפתחים ביחד רשאית לבצע מבצעי פרסום וקידום מכירות ותחליט האם  תוכנית השותפים תהייה חלק 16

 מאותם מבצעים

 


