
 

 1מוד ע                                                                                  1920ע.א יוני     ilq.co.-www.high . 6967722-03ס: ק, פ6936969-03. טל': נתניה ,10 הגבישקיו גלובאל בע"מ, -ייה

 

 

 

 פלוס Self-Class-ו Self-Class-ערכה ללימוד עצמי ל חוזה התקשרות

 קיו"(-קיו גלובאל בע"מ )להלן: "היי-היי
 515421097ח.פ.  

 מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.קשרות חוזה ההת

 

 רוכש הערכה:פרטי   -' אחלק 

 
 פרטי הקורס  -חלק ב' 

 

 התשלום:סדרת הדמי ו וםישהרי פרט -חלק ג' 

 

 ש הערכהרוכוהצהרת התחייבות   -' דלק ח

 

 :תי לתנאי ההתקשרות הבאיםמביע את הבנתי והסכמ  ("הסטודנט"הנרשם"/")להלן:  אני הח"מ

כי תנאי  דנטלסטומיום הרישום. ידוע  ימים 14, תוך זהם הסכ' לג חלקט ברופמי שכפהסדרת התשלום  דמימתחייב להסדיר את  הסטודנט .1
 רס הוא פירעון התשלומים במלואם ובמועדם. בקו ותפותתשלה

התרעה  לסטודנטשלח תשלומים לא יפרעו ובלבד שת, אם אחד או יותר מהוקיו תהא רשאית בכל עת להפסיק את לימודי-כי היי סטודנטידוע ל .2
 קיו מיד.-היי תאלעדכן  ליוע, נטטודסה םעוי בדרכי ההתקשרות נול שיל שיחלעיל. ככ שצוינו תשרוקתהכי הרעל כך באחת מד

  .קיו-של היי ()'אתר התלמיד' כמו גם השימוש בפלטפורמות המקוונות, ובלתי ניתנת להעברה הינה אישית עצמילימוד ל הערכלההרשמה  .3

 :יהיה זכאי 'Self-Class' מסוג צמי לערכה ללימוד ענרשם הסטודנט  .4

 .(חוברות סימולציהיו )כולל ק-המלאה של היילערכת ספרי הלימוד  .א

 (.ד'י'אתר התלמקיו )-פלטפורמות המקוונות של היילגישה ל      .ב

 יו. ק-יטפורמות המקוונות של היללימוד עצמי באמצעות חומרי הלימוד והפל'מפת דרכים' -ל      .ג

 :בנוסף' יהיה זכאי סלופ Self-Class' גמי מסועצימוד כה ללרענרשם להסטודנט  .5

שיקול דעת החברה(, לנתון  –דומה פלטפורמה או  Whatsappות )הודע פלטפורמה מקוונת של שליחתלפסיכומטרי ב של מרצה לליווי .א
 . שעות 48ת בתוך יו מתחייבת למענה לשאלוק-היי .9:00-18:00כל יום חול בין השעות ב

  מרתון: יות וצסימולשי מפגב כחותנות טבלה     .ב

ת לימוד ויתכב, הרלוונטי אליו פרונטליקורס מרתון של הולציות סימוהמפגשי פעם אחת לכל אחד מיוכל להצטרף סטודנט      (1
 רלוונטי(. ה הפרונטליקורס הם מפגשי סימולציות ו/או מרתון במסגרת )במידה וישנ סיםבקמפו ותפעיל

 . ועל בסיס מקום פנוי הרלוונטי הקמפוס מנהל עם ראשמ וםבתיאהטבת הנוכחות תלויה      (2

 ונים.המפגשים הש מועדיל בנוגעהרלוונטיים מול מנהלי הקמפוסים מדי שבוע ולהתעדכן  לוודא הסטודנט באחריות     (3

 צמיימוד עשאיננה חלק אינטגרלי מהערכה לל מרתון היא הטבההלציות וסימומפגשי הצטרפות לההש טודנט מודע לכךהס      (4
'SelfClass ד עצמי. ערכה ללימוה, גם לאחר רכישת בכל עת להטבההזכאות קיו רשאית להפסיק את -הייוכן ש, 'פלוס 

 

 :ערכה ללימוד עצמיל זכאותהתוקף  .6

 .ותויבגרה ללימוד עצמי לערכבמידה ונרכשה ישת הערכה, רכמיום  הראשונהת הרלוונטית יהיה יום בחינת הבגרו .א

 .יפסיכומטרה ללימוד עצמי לערכבמידה ונרכשה ישת הערכה, רכמיום  עוקבים( ם)שני מועדי השנייהמטרית יכוהפס החינהב יהיה יום      .ב

 

 צרכן:, בכפוף לחוק הגנת הדאים הבאים בלבה לפי התניעשה  השמהרביטול  .7

טרוני דואר אלקת צעובאמו א ,טדנהסטואליו נרשם  פוסמנהל הקמ ובדרך של מסירתה לידיו של בכתבתעשה הרשמה  לולביטבקשה  .א
סם רומפהטלפון מספר ה, בםשנרבקמפוס אליו  ההודעהקבלת  לוודא הסטודנט(. על "ביטול")להלן:  cs@g.high-q.co.il תובתו:שכ

 החברה. באתר
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 שלול י ביטמדבניכוי  ,הערכהמחיר גובה החזר ביזכה את הסטודנט ב רכישת הערכה ללימוד עצמימיום  ימים 14תוך שיעשה ביטול  .ב
את  דיייקיו באופן מ-ב להייישי לפי סעיף זה סטודנטביטל  שאם -ובלבד , ך מבניהםלפי הנמו₪,  100או ניכוי של  כההערממחיר  5%

או ו/ או שנעשה בהם שימוש/מים ובתוך שבוע י רמוכאהחומרים  את טודנטהס לא החזירהיה ושימוש.  החומרים שקיבל ממנה ובלא
ת או מרתון במסגרת הטבלציות טודנט במפגשי סימוף הסו/או השתת וקי-ל הייטרנט שהאינ רתאב חומריםשנעשה שימוש ב

 .₪ 400בסכום של יחויב , הנוכחות
 

  .הערכה המלא של במחיר טהסטודניחויב  ימים מיום רכישת הערכה ללימוד עצמי 14ר ול לאחיטבב .ג
 

ול ביטשל סקים ממועד הביטול. החזר כספי בעימי  7דנט בתוך סטול יוחזר לב' לעי סעיףביטול לפי של זר כספי המגיע לסטודנט בחה .ד
לום. היה תו אופן שנעשה התשהחזר כספי לסטודנט יעשה באוממועד הביטול.  ימי עסקים 45יוחזר לסטודנט בתוך  בכל מקרה אחר

 מן.מזו בשיקיהיה  התשלום במזומן, ההחזר

בקש לקורס פרונטלי באחד הקמפוסים, יוכל ל יין לשדרגיהיה מעונעצמי  מודערכה לליהידה וסטודנט הרכש את במ :שדרוג למסלול מלא .8
קיו -הגשת בקשת השדרוג. הייקיו ביום -למחירון היי, בהתאם טלי, לבין עלות הקורס הפרונששילם מחירהסך שלם את ההפרש בין ל

 לפי ראות עיניה. רתעילה, או מכל סיבה אחדם של כיתה פמתק לימודשלב  שלא לאשר שדרוג מעין זה בשל שומרת לעצמה את הזכות 

 קיו הינה מוסד חינוכי. הסטודנט מתחייב-ידוע לסטודנט כי היי: ת הנוכחותהסימולציות והמרתון במסגרת הטב במפגשי טנהסטודהתנהגות  .9
 למהלךימנע מכל הפרעה הל מתחייבנט סטודקיו. ה-להוראות עובדי ו/או מנהלי ו/או מרצי היי מור על התנהגות נאותה ולהישמעבזאת לש

ת להפסיק את לימודיו לאלתר, קיו תהא רשאי-היי ,קיו. אם הסטודנט לא יפעל בהתאם לאמור-שלו ו/או של אחרים ו/או להנהלת היי מפגשים
 י כלשהו.והסטודנט לא יהיה זכאי להחזר כספ

 

רשאית קיו -ייה .הקמפוסילות בשעות פע תלונותיות ובנבפלטיפול  דימוממנו אסף את ספרי הל הקמפוס עומד טהסטודנלרשות : מוקד שירות .10
בנוסף, לרשות הסטודנט  .הקמפוסים אחר זמני הפעילות שלת לעקוב מעת לעודנט הסט באחריות – הקמפוסיםלשנות את זמני הפעילות של 

 . li.o.cq-high.g@scכתובת מייל של מחלקת שירות הלקוחות: 

בתי המשפט ה לנהתקשרות תהיה נתובע מהוו/או בנוגע לכל סכסוך הנ זוייחודית בנוגע להוראות התקשרות הות השיפוט : סמכמכות שיפוטס .11
 . בלבד בתל אביב

 רהחזיל ומרים שעליחו זזם כנגד התחייבויותיו ו/או לעכב אצלוקיו, לא יוכל לק-להחזרים כספיים מהיי היה זכאיי הסטודנטבכל מקרה בו  .12
 ימשיך ויישא בכל תשלומי שכר הלימוד עליהם התחייב. נטהסטוד .קיו-להיי

 .בלבד ועל חשבונו הסטודנטא באחריות היו/או לבחינות הבגרות עצמן  תסיכומטריבחינה הפמה לשרההמובהר בזאת כי  .13

   תנאיו.ו את קיבל על עצמכם זה, הבין את תוכנו והסר כי קרא מצהי הסטודנט .14

רשאי בכל  הסטודנט ., פרסומים והצעותעדכוניםלצורך שליחת  אמצעות הפרטים שמסרב טודנטסלת ת לעצמה את הזכות לפנוומרקיו ש-היי .15
   ברצונו שלא לקבל יותר דיוור. כי  SMSל או מצעות מייבא עדילהועת, 

 לפעול לפיו.ו קיו-באתר הייגד הטרדה מינית לעיין בתקנון נמתחייב  הסטודנט .16

 .שקיבל הדרכים''מפת  לפילוי משימות מיוב בהשקעה שלו ק מרכזי מהצלחתו תלויהשחל לסטודנט ובןמ .17

 

 

 

 

 

                               _________________            _________________   _________________ 

 חתימה                      סטודנטהשם                         תאריך
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