
 ToCode תקנון אתר


תנאי שימוש באתר
ניתן ורצוי לצפות בסרטונים שבאתר ולקרוא את הטקסט המלווה כדי ללמוד תכנים חדשים. 1.

אין להפיץ את הסרטונים או את הטקסטים המלווים או כל חומר אחר מהאתר בכל דרך מלבד שיתוף 2.

הקישור לתכנים שמוצגים כאן באתר.


רכישה והחזר כספי
חלק מהתכנים באתר הינם בתשלום ואנו מציעים שלושה מסלולי רכישה: 1.

רכישת קורס בתשלום חד-פעמי: במסלול זה אתם משלמים פעם אחת וממשיכים לקבל גישה לתכני 2.
הקורס ללא מגבלת זמן. השימוש בתכנים הינו אישי ואין לשתף את שם המשתמש והסיסמא 

שבחרתם עם אנשים אחרים. 

תוכנית המנויים: בתוכנית זו אתם משלמים בכל חודש סכום חודשי קבוע ויכולים לגשת לכל תכני 3.
האתר במהלך אותו החודש. 

 

ניתן לבטל קורס שרכשתם בתשלום חד-פעמי עד 14 יום ממועד הרכישה ולקבל החזר כספי מלא. 4.

ניתן להפסיק מנוי בכל עת, אך לא יינתן החזר כספי על תקופת מנוי שכבר שילמתם עליה. בכל 5.

מקרה של ביטול מנוי הביטול ייכנס לתוקף בתום תקופת החיוב עליה כבר שילמתם.


ToCode Live מסלול
קורס מסלול ToCode Live הוא קורס קבוצתי שמתרחש לתקופת זמן קצובה בליווי מנטור. 1.

ניתן לבטל הצטרפות לקורס במסלול ToCode Live עד 7 ימים ממועד פתיחת הקורס ללא עלות. 2.

ביטול השתתפות בקורס במסלול ToCode Live אחרי 7 ימים ממועד הפתיחה מחייב דמי ביטול על 3.
סך 50% מעלות ההזמנה. 

לאחר סיום קורס במסלול ToCode Live הגישה לכל תכני הלימוד והוידאו של הקורס תישאר פתוחה 4.
לתקופה של חצי שנה. 


הגבלת פרטיות ושימוש במידע אישי
לצורך שיפור השירות אנו אוספים מידע לגבי הדפים בהם ביקרתם באתר והסרטונים בהם צפיתם. זה 1.

עוזר לנו לייצר קורסים טובים יותר. 

באפשרותכם להירשם לעדכונים במייל במגוון הנושאים שיש באתר ולקבל חדשות ועדכונים כשיש מה 2.

לספר על נושאים אלה. 



נגישות 

אנו עושים כל מאמץ כדי שהאתר יהיה נגיש לכל אחד ואחת. יחד עם זאת מאחר ואנחנו עדיין אתר 1.
קטן איננו מחויבים לעמוד בתקן WCAG2 ולא עושים מאמץ מיוחד לעמוד בו. 

קורסי הוידאו והסרטים באתר הינם ללא כתוביות וכנראה יישארו כאלה בעתיד הנראה לעין. 2.

.3
בכל נושא אחר שיעזור למי מכם ומכן להינות מהאתר מוזמנים בחום לשלוח מייל וננסה לתקן.


פרטי קשר לכל שאלה
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