
:KabbaLife מדיניות תכנית

מנויי כסף וזהב של מנוי KabbaLife מיועדים לבוגרי קורס "סודות חוכמת הקבלה" )או קבלה 1 ו-2 לשעבר(.  

מנויים ל-KabbaLife אינם כוללים את קורסי סודות ו/או אירועים מיוחדים וחגים.  

מרכז הקבלה אחראי על שיעורים, קורסים ושידורים און ליין המתקיימים בישראל, ואינו אחראי על שיעורים,     
קורסים ושידורים און ליין המתקיימים ביתר העולם.  

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר.  

אפשרויות תשלום:  

תשלום שנתי חד פעמי: 10% הנחה תינתן בהצטרפות לתוכנית מנוי שנתית. המנוי ייכנס לתוקף רק לאחר     �
התשלום בפועל.   

תשלומים חודשיים: בהצטרפותך לתוכנית מנוי חודשית אתה מאשר חיוב שנתי בסכום כל המנוי מחולק      �
ל-12 תשלומים מול חברת האשראי ללא ריבית. החיובים החודשיים יהיו בתוקף כל עוד לא הודעת אחרת       

בכתב למרכז הקבלה.    

המנוי יכנס לתוקף בתחילת חודש קלנדרי ויחוייב בתחילת החודש.  

אמצעי תשלום תקפים כוללים: כרטיסי אשראי, מוזמן והעברות בנקאיות. תשלומים חודשיים תקפים אך ורק     
באמצעות כרטיס אשראי. תשלום במזומן ובהעברה בנקאית תקף אך ורק לתשלום המנוי השנתי.  

הנחות מיוחדות: 
הנחה של 10% למשלמים מנוי שנתי מראש  �

הנחה של 20% לסטודנטים, אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות, בהצגת תעודה בתוקף  �
הנחה של 20% לבן משפחה )מקרבה ראשונה בלבד( המצטרף כמנוי נוסף במסלול "כסף"  �
הנחה של 40% לבן משפחה )מקרבה ראשונה בלבד( המצטרף כמנוי נוסף במסלול "זהב"  �

מדיניות הביטולים: 
הינך רשאי לבטל את המנוי בכל עת.   

על הודעת הביטול להיות בדואר אלקטרוני והביטול יטופל בתוך 22 ימי עסקים.   

הגישה לשיעורי KabbaLife תתאפשר עד סוף תקופת החיוב החודשית שלך.  

לא יינתנו זיכוים ו/או החזרים עבור חלקי חודש אשר לא נוצלו או תכני וידאו שלא צפית בהם.  

ביטול מנוי שנתי אשר שולם מראש יחושב רטרואקטיבית מהמחיר המלא של המנוי ללא ההנחה )כמות החודשים     
שנוצלו בפועל + הודעה של 30 יום( וההחזר ישולם בהתאם.  

במידה ובניסיון חיוב כרטיס האשראי של המצטרף יסורב 3 פעמים ברציפות, המנוי יבוטל באופן אוטומטי.  

למרכז הקבלה שמורה הזכות לשנות, להפסיק או לתקן את תוכנית המנויים המוצעת.  

* במידה ולתלמיד יש מנוי ב-www.kabbalah.com באחריותו הבלעדית לבטל מנוי זה.
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