נוהלי התקשרות
תלמיד/ה יקר/ה
אנו מברכים אותך על שבחרת לרכוש את השפה הצרפתית להרחבת אופקיך.
בהמשך להרשמתך ,אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתך נוהלי ההתקשרות עם
הקולג' הצרפתי:
 .1מחיר הקורס כולל מע"מ ודמי הרשמה ,ואינו כולל ספרי לימוד.
 .2התלמיד רשאי לבטל או לדחות את הרשמתו לקורס בהתאם להוראות חוק
הגנת הצרכן ,התשמ"א ( 1981 -להלן" :חוק הגנת הצרכן") והתקנות
שהותקנו על פיו.
 .3לשם נוחיות התלמיד בלבד ,להלן התנאים והדרך בה יכול התלמיד לבטל
את הרשמתו לקורס.
 .4באפשרות התלמיד לבטל את הרשמתו בתוך ארבעה עשר ימים מיום
ההרשמה ,ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים ,שאינם ימי
מנוחה ,קודם למועד תחילת השרות.
 .5ביטול הרשמה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר לקולג'
הצרפתי.
 .6ביטל התלמיד את הרשמתו לקורס טרם פתיחתו כאמור עקב אי התאמה
בין השירות ,לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הקולג' ,יחזיר הקולג' לתלמיד
בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ,את אותו חלק ממחיר
הקורס ששולם על ידי התלמיד ,יבטל את חיובו של התלמיד בשל הקורס,
ככל שחויב ,ולא יגבה מהתלמיד דמי ביטול כלשהם.
 .7ביטל התלמיד את הרשמתו לקורס לפני תחילת הקורס ,שלא עקב אי
התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביו ,הקולג' הצרפתי רשאי
לגבות מהתלמיד דמי ביטול בשיעור של עד  5%ממחיר הקורס או ,₪ 100לפי
הנמוך מביניהם .ביטל התלמיד את העסקה שלא עקב פגם במתן השירות
כאמור לעיל ,יחזיר הקולג' לתלמיד בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על
הביטול ,את אותו חלק ממחיר הקורס ששולם על ידי התלמיד ,יבטל את
חיובו של התלמיד ,ככל שחויב ,בשל הקורס ולא יגבה מהתלמיד סכום
כלשהו ,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על  5%ממחיר הנכס נושא החוזה
או העסקה או  , ₪ 100לפי הנמוך מביניהם.

 .8נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח הקולג' הצרפתי לתלמיד כי חברת
כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר לביצוע סליקת כרטיסי אשראי,
גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ,ראשי
הקולג' הצרפתי לחייב את התלמיד גם בתשלום שנגבה ממנו.
 .9אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הקולג' כדי לתבוע את נזקיו,
ככל שיהיו.
 .10ייתכנו שינויים בתוכנית הקורס ביוזמת ביה"ס.
 .11חובת תשלום שכר הלימוד שרירה וקיימת גם במקרה ושכה"ל משולם
בתשלומים.
 .12לביה"ס הזכות לבטל או לדחות את הקורס מכל סיבה שהיא לפי שיקוליו
הבלעדיים .במקרה של ביטול הקורס ,יחזיר ביה"ס לתלמיד שכר הלימוד
ששילם ,תוך  30ימי עסקים.
 .13במקרה של אי השתתפות חלקית או מלאה של התלמיד בקורס ו/או
במקרה של ביטול הרשמתו של התלמיד לאחר פתיחת הקורס והתחלת מתן
השירות ,בין ביוזמתו ובין מכל סיבה אחרת ,לא יהיה התלמיד זכאי לכל
החזר או פטור כספי.
 .14על אף האמור לעיל ,במקרה של אי השתתפות עקב נסיבות מיוחדות של כוח
עליון ,כמחווה של רצון טוב ועל פי נוהלי הקולג' הצרפתי ,ישמור ויבטיח
הקולג' לתלמיד ,במשך שנה אחת ,זכות השתתפות בקורס אחר.

