
 

 tali.intersport@gmail.com  |  700-6273754       700-6273753      ןחולו 63אילת 
_______________________________________________________________ 

www.tali-intersport.com 

 

 טופס ביטול עסקה

 ,יום ממועד רכישת מנוי בין שמומש ובין אם לאו 41טופס זה ימולא רק אם בקשה לביטול ניתנה לאחר 
 .יום ממועד רכישת מנוי שמומש בלבד 41וכן בתוך 

מוסרת בזאת הודעת ביטול לעוסק  ________________. ז.ת, _________________ מ"אני הח
וכן ___________ אשר ניתנה היום , 3893א "חוק הגנת הצרכן תשמל (א) 3א31לפי סעיף  בכתב

כלומר , ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול ,פ חוק"ידוע לי כי ע
 .___________העסקה תבוטל ביום 

למשתמשי וואטסאפ  -לנייד / לקבל את הודעת האישור על ביטול העסקה למייל ני מבקשת א
 .בלבד

 _____________________________________________: נייד/ מייל 

 

 :לשימוש המשרד בלבד

 :מלא את הפרטים שלהלןלצורך חישוב החזר יתרת התמורה יש ל

 .________________ :ועד ליום_______________ : תקופת המנוי הינה מיום

 :שלישים 1אשר יחולקו ל . חודשים_________ כ "סה

 ._____________: ועד ליום_____________ : מיום : שליש ראשון

 ._____________: ועד ליום_____________ : מיום : שליש שני

 ._____________: ועד ליום_____________ : מיום : שליש אחרון

 :י לאחר תום החודש בו ניתנה הודעת ביטול העסקה הנה בשלישכי תקופת המנו, יוצא

 אחרוןה/    שני      ה/     הראשון       (בעיגול יש לסמן)

 .כ"סה₪ _____________ ל שולמה תמורה בסך של "בגין תקופת המנוי הנ

שחושב לעיל  פ מועד הודעת ביטול העסקה"הנני זכאית להחזר תשלום יתרת התמורה ע, ועל כן
 :כמפורט להלן, 3893א "לתוספת הרביעית לחוק הגנת הצרכן תשמ 2סעיף פ הוראות "ע וזאת

 :'או ב' א דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי פסקה

 (.את החלופה הרלוונטית X ב יש לסמן)

  .א

  של התקופה הקצובה הראשוןבשליש העסקה אם בוטלה  –מהתמורה  22%קיזוז של. 

 

 של התקופה הקצובה השניבשליש העסקה אם בוטלה  –מהתמורה  22% קיזוז של. 

 

 של התקופה הקצובה האחרוןה העסקה בשליש אם בוטל –מהתמורה  31% קיזוז של. 

 

בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת , הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול .ב
 .תקופת העסקההביטול לתוקף ועד לתום 

________________                                                       ________________ 
 חתימת הלקוחה         חתימת מרכז הספורט                


