תקנון תשלום ודמי ביטול

על פי תקנות הגנת הצרכן (תשע"א  ,)0202-תיקון  )0202( 73דמי השימוש והביטול הנם
כדלקמן עבור רכישת שירות :סעיף  )2( 0תוספת תקנה  )03( 0חברות או מנוי במועדון
כושר או בריאות:
.0

.0
.7
.2

פרק הזמן לביטול -בתוך  02ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב
או מסמך גילוי נאות לפי המאוחר -בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו ,גם אם
העסקה היא לתקופה קצובה( .על פי סעיף  )2( 0תקנות הגנת הצרכן.
דמי ביטול בתוך  02ימים :ייגבו בשיעור של  5%ממחיר העסקה או  ,₪ 022לפי
הנמוך מהם( .על פי סעיף ( 5א') תקנות הגנת הצרכן.
במידה וביצוע העסקה נעשה בכרטיס אשראי ,ינוכו דמי סליקת כרטיס האשראי
מהצרכן בגין העסקה שבוטלה .על פי סעיף ( 5ב') תקנות הגנת הצרכן.
זכות הביטול ניתנת גם אם הוחל במתן השירות ,אולם יש לשלם עבור השירותים
שניתנו עד למועד הביטול .על פי סעיף ( 7ד') בתקנת הגנת הצרכן.

ביטול עסקה לאחר  02יום:
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ביטול מנוי לתקופה קצובה למכון כושר ייעשה במסירת הודעת ביטול למכון
הכושר.
ביטול העסקה ייכנס לתוקף כחודש ממועד מסירת הביטול.
אם הוחל בביצוע העסקה ,הביטול ייכנס לתוקף חודש ממועד מסירת הביטול.
מסלול חודשי ללא דמי ביטול :עלות
מסלול לתקופה קצובה 76/6/600 :חודשים (ייגבו דמי ביטול)
גובה דמי הביטול :ההפרש בין המחיר החודשי במסלול העסקה הקצובה לבין
המחיר במסלול חודשי כפול מספר חודשי וימי השימוש.
דמי ביטול מרביים :מהתמורה= הסכום ששולם במלואו ,או מהסכום שהיה הצרכן
לשלם עד תום התקופה.

אופן החזרת התמורה על פי סעיף ( 2א) תקנות הגנת הצרכן:
תתבצע לא יאוחר משבעה ימי עסקים ,התמורה תוחזר לפי אופן התשלום בין אם במזומן,
צ'ק או כרטיס אשראי כמפורט בתקנות הגנת הצרכן
תשלום במזומן -יוחזר במזומן
בצ'ק אם נפרע -במזומן
בצ'ק אם לא נפרע -במזומן
בכרטיס אשראי -וחשבון העוסק עוד לא זוכה :ביטול חיוב אצל חברת האשראי
בכרטיס אשראי -וחשבון העוסק כבר זוכה :יוחזר במזומן או יודיע לחברת כרטיס האשראי
על ביטול העסקה והחברה תזכה את הלקוח .תנאי לזיכוי הצרכן ע"י החברה היא שיש
באפשרות החברה להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה .אם החברה אינה יכולה
לזכות את הצרכן ,חובתו של העוסק להשיב תמורה במזומן.
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