מדיניות ביטולים -חברת מדוזה לאבס
מעבדה לבריאות אופטימלית EVER LAB -

להלן פירוט מדיניות ביטולים ושינויים במעבדה:
מדיניות הביטולים נקבעת לפי סוג המפגש שנקבע עבורך .נא הבחן/י לאיזה מפגש את/ה מיועד/ת להגיע
וקרא/י בהתאם את מדיניות הביטולים הרלוונטית.

מדיניות ביטולים עבור מפגש התנסות משולב  /התחדשות:
 .1ניתן לבטל את העסקה בתוך  14ימים ועד  48שעות לפני ההגעה לשירות שנרכש )מפגש במעבדה
של (EVER LAB
בכל מקרה של ביטול יגבו דמי ביטול בגובה  5%מהעסקה או  100ש״ח  -לפי הנמוך מבניהם.
 .2במקרה של ביטול מפגש שנעשה פחות מ 48 -שעות טרם מועד המפגש  -יגבו דמי ביטול בסך 50%
משווי המפגש באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר על ידי המזמין.
 .3במקרה של ביטול מפגש שנעשה פחות מ  24שעות טרם מועד המפגש  -יגבו דמי ביטול בסך
 100%משווי המפגש באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר על ידי המזמין.

מדיניות שינויים עבור מפגש התנסות משולב  /התחדשות:
 .1במקרה של שינוי/דחיית מועד המפגש יותר מ  48שעות טרם מועד המפגש  -לא יגבו דמי ביטול.
 .2במקרה של שינוי/דחית מועד המפגש ,שנעשה פחות מ  48שעות טרם המפגש  -יגבו דמי שינוי בסך
 10%משווי המפגש באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר על ידי המזמין.

מדיניות ביטולים עבור מי שנרכש עבורו/ה שובר מתנה:
שוברי מתנה הם אישיים ואינם ניתנים להעברה .כל שובר תקף רק למקבל המתנה הספציפי ששמו מופיע
על השובר .לשובר מתנה יש תאריך תפוגה של  24חודשים )עשרים וארבעה חודשים( מיום הנפקת
השובר ,לפי תאריך הרכישה של השובר.
ניתן לבטל עסקת רכישת שובר בתוך  14ימים מיום הרכישה ועד  48שעות לפני ההגעה לשירות שנרכש
)מפגש במעבדה של  , (EVER LABכל עוד לא נעשה שימוש בשובר המתנה.
עם ביטול העסקה כאמור ,יבוטל הכרטיס ולא ניתן יהיה לממשו
בכל מקרה של ביטול יגבו דמי ביטול בגובה  5%מהעסקה או  100ש״ח  -לפי הנמוך מביניהם.
רק הלקוח המשלם את שובר המתנה יכול לבטל את רכישת שובר המתנה.
רכישת הכרטיס ומילוי פרטיך ,ככל שתמלא ,מהווים הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוור אלקטרוני,sms ,
הודעות וואטסאפ ,דיוור ישיר או דברי פרסומת מאת החברה .בכל עת תוכל להסיר את פרטיך מרשימת
הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים הרשומים לעיל ,וזאת על ידי פניה למנהל

האתר בכתובת  info@ever-lab.coאו באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 079-6-299-299
)בימים א'-ה' בשעות  09:00ועד  20:00וביום ו' בשעות  09:00ועד .(13:00
ביטול מפגש מימוש שובר:
מפגש שנקבע למימוש שובר מתנה ולא ניתנה לגביו הודעת ביטול עד  48שעות לפני המפגש  -השובר
יפדה ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש עתידי.
שינוי דחיית מועד מימוש שובר:
במקרה של שינוי/דחיית מועד המפגש שנעשה במהלך  48השעות שלפני המפגש  -יגבו דמי שינוי בסך
 10%מערך המפגש ממקבל המתנה.

מדיניות ביטולים עבור לקוחות המעבדה ,מנויים חודשיים וכרטיסיות כאחד:
מועדי האימון וסדר השימוש בטכנולוגיות שמורים עבורך ולכן ,אין אפשרות לקבל החזר כספי על אימון
שבוטל על ידי המתאמן.
יחד עם זאת ,אם אינך יכול/ה להגיע לאימון ,ותבחר/י לבטלו עד  48שעות טרם האימון ,צוות המעבדה
יעשה את מירב המאמצים למצוא עבורך חלון זמן פנוי אחר רק במהלך אותו חודש בהתאם לסוג המנוי
שלך*.
*למען הסר ספק ,המנוי/הכרטיסייה יחויבו גם אם לא נמצא מועד חלופי לאימון.

