
● תקנון קורסים

• מחירי הקורסים כוללים מע”מ.
 • התשלום ניתן לפריסה של עד 3 תשלומים ללא ריבית.

 • ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הרכישה או עד 14 ימים לפני מועד תחילת הקורס.
  במקרה זה יוחזר הסכום ששולם למעט דמי ביטול ע״ס 100 ₪, במידה והתשלום בוצע באשראי, יחויבו 

  בנוסף גם דמי סליקת חברת האשראי עבור העסקה המקורית.
• במקרה של ביטול לאחר 14 ימים מיום הרכישה או פחות מ 14 ימים ממועד תחילת הקורס 

  יגבו 50% ממחיר הקורס.
 • עם תחילת הקורס לא יינתן החזר כספי כלשהו במקרה של הפסקת הלימודים מכל סיבה שהיא.

• ניתן להשלים עד שיעור אחד שהוחסר בתיאום מול משרד הסטודיו כל זאת בהתראה מוקדמת של 
  עד 24 שעות לפני מועד השיעור. בהתראה קצרה מ 24 שעות יחושב השיעור כרגיל.

• השלמת שיעורים לאחר סיום הקורס תתאפשר בתוך 6 שבועות מיום סיום הקורס. 
  לאחר מכן לא תתאפשרנה השלמות.

• בהרשמה הסמוכה למועד הפתיחה )עד שבועיים לפני( לא יתאפשרו ביטולים.

● תקנון סדנאות

• מחיר הסדנאות כולל מע”מ.
 • ניתן לדחות את ההשתתפות בסדנא חד יומית בהתראה של עד 72 שעות לפני מועדה.

  במקרה של התראה פחות מ 72 שעות ממועד הסדנא לא תתאפר דחייה או ביטול 
  של הסדנא ולא יבוצע כל החזר כספי.

• ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הרכישה, במקרה זה יוחזר הסכום ששולם 
  למעט דמי ביטול ע״ס 55 ₪, במידה והתשלום בוצע באשראי, יחויבו גם דמי סליקת חברת 

   האשראי עבור העסקה המקורית. לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את העסקה.
 • בסדנאות דפוס רשת - רשתות ההדפסה ישמרו לבקשת הלקוח ועד 7 ימים מיום הסדנא.

   בתום 7 ימים ימחקו הרשתות אוטומטית אלא אם ביקש הלקוח להאריך את שמירת הרשת.
   שמירת הרשת מעבר ל 7 ימים כרוכה בעלות של 25 ₪ לשבוע.

  בכל מקרה, רשת תשמר רק במידה והלקוח ביקש זאת בסיום הסדנא.

● תקנון עבודה בסטודיו הפתוח

• מחיר מפגשי העבודה ומחירון החומרים כוללים מע”מ.
• ניתן לדחות מפגש עבודה בהתראה של עד 24 שעות לפני המועד שנקבע.

• במקרה של דחיה/ביטול בזמן הקצר מ-24 שעות ממועד המפגש, 
  המשתתף יחוייב בעלות של 55 ₪. במקרה והוקרנה כבר רשת עבור המשתתף, 

   זו תחויב בתשלום עפ״י מחירון הסטודיו.
 • רשתות ההדפסה ישמרו לבקשת הלקוח ועד 7 ימים מיום הסדנא.

   בתום 7 ימים ימחקו הרשתות אוטומטית אלא אם ביקש הלקוח להאריך את שמירת הרשת.
   שמירת הרשת מעבר ל 7 ימים כרוכה בעלות של 25 ₪ לשבוע.

  בכל מקרה, רשת תשמר רק במידה והלקוח ביקש זאת בסיום העבודה.

● תקנון שוברים

• תוקפו של שובר היא עד 5 שנים מיום הרכישה. לאחר תקופה זו השובר פג תוקף ולא יהיה ניתן לממשו. 
• ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום הרכישה, במקרה זה יוחזר הסכום ששולם 

  למעט דמי ביטול ע״ס 55 ₪, במידה והתשלום בוצע באשראי, יחויבו גם דמי סליקת חברת 
  האשראי עבור העסקה המקורית. לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את העסקה.
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