
 TOUCH UP תקנון

בכפוף  יורק (להלן: "החברה")  ניו  קוסמטיקה -  איל מקיאג'  חברת  מוענק ע"י  הקורס 

להוראות תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לסיים ו/או לשנות את הוראות התקנון ותנאיו 

דעתה  לשיקול  בהתאם   TOUCH UP האיפור קורס  את  לבטל  לקצר ו/או  להאריך ו/או  ו/או 

הבלעדי. 

TOUCH UP – הקורס כולל שני מפגשים, מפגש ראשון – כ-4 שעות אקדמיות ומפגש שני 

אורכו כשעה.

תכני הקורס, צוות ההדרכה ואורך המפגשים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

השיעורים יתקיימו בהתאם ללוח זמנים שיתפרסם ע"י החברה. 

בקשות לשינוי שיבוץ לקורס תתאפשרנה בכפוף לאילוצי החברה ועל בסיס מקום פנוי בקורס 

רשאית  הלקוחה  כן  כמו  פתיחת הקורס,  בטרם  לפחות  כשבוע (7 ימים)  שהתקבלו  ובלבד 

לשנות את שיבוצה פעם אחת בלבד.

תנאי השתתפות בקורס TOUCH UP ותנאי רכישה :

ניתן לרכוש את קורס TOUCH UP דרך אתר החברה .1.

.2.bit התשלום בכרטיס אשראי או

החברה פונה לכלל הציבור בישראל בלבד.3.

הלימודים יועברו בשפה העברית בלבד.4.

שיעור שני הינו שיעור אישי. על כל שינוי יש לעדכן 24 שעות לפני  מועד ההתחלה , לאחר 5.

מועד זה לא ניתן יהיה להשלים את השיעור.

מדיניות החברה:
מדיניות ביטול של קורס TOUCH UP הינה בהתאם למדיניות החברה ולהוראות הדין. •

מובהר כי ביטול יתאפשר בכפוף למדיניות החברה ובפנייה טלפונית לשירות הלקוחות 

תוך 14 ימי עסקים או 7 ימים טרם פתיחת הקורס.
החברה לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה •

נבצר יהיה מלקוחותיה להשתתף בקורס ו/או בחלקו.



החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון ו/או את המדיניות בחברה, •

מהות הקורס,  תקופת הקורס,  שינוי  לרבות  להוראות הדין,  ובכפוף  שיקול דעתה,  לפי 

הפסקת הקורס.
תהיה • לא  החברה  ליין -  האון  בגרסת  הקורס  את  לעבור  התלמידה  שבחרה  במידה 

אחראית על תקלות טכניות או אי תפקוד טכני של ציוד הצפייה שברשות התלמידה ולא 

שברשותה  שהציוד  לוודא  התלמידה  על  מסוג אלה.  תקלות  בשל  כספי  החזר  יינתן 

(מחשב\טלפון\טאבלט) מתאימים לצפייה והשתתפות בשיעור וידאו און ליין, טרם רכישת 

הסדנה.
גוון • לה  שיותאם  ולאחר  השיעור השני,  במהלך  במתנה  תקבל מייק-אפ  התלמידה 

המתאים לה. 
על תקנון זה לרבות פרשנותו של התקנון על כל המשתמע מכך יחולו דיני מדינת ישראל •

בלבד. 

או  החברה בטלפון: 1-700-700-345   של  הלקוחות  שירות  למוקד  לפנות  ניתן  נוסף  למידע 

בוואטסאפ 052-5712453.


