
 הסכם התקשרות עם חברת מייפלקסיטי בע"מ 

  פ.ח לבין חברת מייפלקסיטי בע"מ "(החברה המזמינה)" החברה המזמינה נך,הסכם התקשרות בי

 ."(פלקסיטימיי)להלן: " 515811347

קבלני משנה  ביןעל ידי חיבור  , הרצאות, אימונים ופעילויות נוספותתאוחברת מייפלקסיטי תספק סדנ 

אינטרנטיות  בוידאו אונליין באמצעות פלטפורמות   בישראלוארגונים  לחברות  מייפלקסיטישל  מוסמכים

 . מוכרות

 הפעילות:  יסוג

משתנה חצי שעה  . משך הפעילותHiit\פונקציונלי\זומבה\קיקבוקסינג\פילאטיס \אימונים: יוגה •

 שעה. עד

 .לפי נושא ההרצאה הרצאות. משך ההרצאה משתנה מהרצאה להרצאה •

חיבור למפגש  מיינדפולנס,\תזונה, ייעוץ ארגונומי, מדיטציה סדנאות -פעילויות בוידאו אונליין •

 . פסיכולוגים קלינייםעובדים סוציאליים ועם יועצים, 

 פירוט לפי סוגי פעילויות: 

 . לפני מע"מ בהסכם זה הם  כל המחירים •

, ועל החברה המזמינה לדאוג כי סדנאותאינה מספקת את הציוד הנדרש ל מובהר כי מייפלקסיטי •

 . הציוד הרלוונטי נמצא ברשותה טרם תחילת הסדנה

. יש לתאם מראש את מספר המשתתפים עם חברת מייפלקסיטי  המחיר הינו פר משתתף בסדנה  •

 ."(האימייל)" office@flexity.ioבע"מ במייל 

 

 אימונים 

 

משתתפים ומותנים בחתימה על הצהרת בריאות של   20האימונים מוגבלים לעד  •

המשתתפים וכי הם מצהירים כי הם כשירים להשתתף בפעילות ואין להם כל מגבלה  

 פיזית המונעת מהם להשתתף בפעילות.

משתתפים, האחריות   20-החליטה לפתוח את האימון ליותר מ  המזמינה במידה והחברה •

 ועובדיה בלבד.המזמינה החברה  כך וההשלכות על כך הינה של על

בלבד. במידה והעובדים ישלבו את ילדיהם   18מעל גיל   האימונים הינם לבוגרים •

 בלבד. של ילדים אלו ושל החברה המזמינה בתרגול, האחריות הינה על ההורים 

טרם תחילת   חברה המזמינה לדאוג להחתמת עובדי החברה על הצהרת בריאותבאחריות ה •

 .הפעילות

טרם  או מניעה להשתתף בפעילות\באחריות עובדי החברה לדווח למאמן על כל בעיה ו •

 .ההשתפות בפעילות

בהודעה מראש  שעות ממועד האימון 72-שינוי מועדי האימונים באחת מהחבילות ניתנת עד ל •

 .של מיפלקסיטי ובכתב לאימייל 

ימי   30-אימון במועד חלופי לא יאוחר מבכתב   עם מייפלקסיטי על החברה המזמינה לתאם •

 עסקים מהמועד שנקבע בהזמנה הראשונה.

 השירות בלבד.  אלא אתכולל ציוד אינו המחיר  •

 

  .במידה ויהיה של מייפלקסיטי או ביומן באתר\ו מיילאי בתיאום הפעילות יתבצע 

mailto:office@flexity.io


, אלא אם כן, אושר על ידי מייפלקסיטי  ממועד ההזמנה  ימי עסקים 7-מתאריך תחילת הפעילות לא יאוחר 

 . בכתב

 ימי עסקים בהתאם לדרישת החברה המזמינה. 7מייפלקסיטי תספק את השירות תוך 

 לא תוכל לספק את השירות, יוחזר התשלום בגין ההזמנה לחברה המזמינה במלואו.  במידה ומייפלקסיטי

 ימי עסקים בתיאום ואישור מייפלקסיטי בכתב.  14שינוי מועד הפעילות יתאפשר עד 

ובאישור מייפלקסיטי   מיילאיבהודעה בכתב ל שעות ממועד האימון 72שינוי מועדי אימונים יתקבלו עד 

 בע"מ. 

 המזמינה ימי עסקים לפני תאריך הפעילות, במידה והחברה 30עד המזמינה ביטול הפעילות מצד החברה 

 במחיר מלא.   המזמינה לא הודיעה מספיק זמן מראש ובכתב, תחויב החברה

ללא עלות וללא  במקרה של ביטול כתוצאה מ"כוח עליון", יתואם מועד חלופי המוסכם על כל הצדדים

 . פיצוי

ממועד ההזמנה, מייפלקסיטי לא תחויב   ימי עסקים 14תוך פעילות חלופי לבמידה ולא יתואם מועד 

 להעניק את השירות לחברה המזמינה ולחברה המזמינה לא יהיו כל טענות למייפלקסיטי. 

 במקרה הנ"ל החברה המזמינה תחויב על השירות במלואו. 

לתעודת הסמכה ולביטוח מתאים לסוג הפעילות לקבלני המשנה שעובדים עם מייפלקסיטי חלה החובה 

 במידת הצורך. 

להעסיק החודשים לאחריה  12בצהלך תקופת הסכם זה ובמהלך על החברה המזמינה חל איסור מוחלט  

 . או את העובדים או נותני השירות של מייפלקסיטי את קבלני המשנה

 תנאי תשלום:

בהעברה  אחרת,  דרך חיוב כרטיס אשראי או חשבון פייפאל. www.flexity.io תשלום אונליין דרך אתר 

בתיאום ואישור בכתב מחברת   ימי עסקים ממועד הפעילות 7בנקאית מועד התשלום יתבצע תוך 

 . בע"מ  מייפלקסיטי

 המבוקשת לאחר התשלום. מייפלקסיטי תוציא חשבונית מס קבלה כמקובל בחוק עבור ההזמנה

 . קבוע חודשי בריטיינרהתשלום לחבילות הינו  -חבילות

 על כל פעילות נוספת על החבילה, תשלם החברה המזמינה בנוסף לריטיינר החודשי הקבוע. 

ימי עסקים למייל   30החברה המזמינה תוכל לעבור מחבילה לחבילה או לבטל את החבילה בהתראה של  

office@flexity.io  .אלא אם כן, אושר על ידי מייפלקסיטי בע"מ בכתב 

 פרטי בנק מייפלקסיטי: 

 שם המוטב: מייפלקסיטי בע"מ. 

 515811347ח.פ חברה: 
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