
 

 חוליאן טרומפר –תקנון הקורס הדיגיטלי לבניית אתרים 

 לגברים ונשים כאחד.מיועד  מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך קנון זהת .1

לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים  מלאה מותנה בהסכמההרשמה לקורס שבכותרת ה .2
 .הרשומים בתקנוןהסכמה מצדך לתנאים ראו כי והשתתפותו בו לקורס הרשמתךאלה בעיון. 

 עת לעת.להשתנות מ הבעמוד ההרשמה לקורס ויכולנת עלות הקורס מצויי .3

   WordPressהתשלום לקורס מקנה גישה לתוכן הקורס למשך שנה אחת והרשאת ניהול לאתר .4
 .אישי

המשתתפים בקורס לתוכן להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת  תרשאי קורסהנהלת ה .5
 .את תנאי התקנון ואם יפר הקורס

ת, ללא הודעה לעדכן את תנאי התקנון מעת לע או מי מטעמוו/עומדת לזכותו של חוליאן טרומפר  .6
 .וקדמתמ

 מוגן בזכויות יוצרים. ההקורס הינו קורס מקוון המכיל תוכן  .7

אשר אינו רשאי להעביר את  ,הבלעדי של הגולשלקורס הינו רישום אישי ולשימושו הרישום  .8
 אדם אחר כלשהו. צד שלישי או הרשאת השימוש ל

 הגישה לצפייה בתוכן הינה לחברי הקורס בלבד.  .9

 שייכות לחוליאן טרומפר. ולקורס כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר .10

 .תחת שמך קורסלשכפל מידע מה/או אין להעתיק ו .11

 י בתוכן הקורס.אין לעשות כל שימוש מסחר .12

חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר  .13
 .השוטף עם המנוי

 גישתך לתכני הקורסרשאית להפסיק את  קורסהנהלת ה ,לא יושלם הקורסבמידה והתשלום על  .14
 .ללא הודעה מוקדמת

לחסום  תרשאי תהא הנהלת הקורסאשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם,  סטודנט .15
 .ללא הודעה מוקדמת תכני הקורסו/או להגביל את גישתו ל

 . WordPress בניית האתר תהיה באמצעות פלטפורמת .16

 .תוכן הקורס מצויין בעמוד ההרשמה לקורס .17

 Elementor, Elementor PRO, Booter, WeSafe, WP :באתר יותקנו מראש התוספים הבאים .18
WooCommerceRocket,  – . 

שעות ממועד  48-עד ל 24זמן פיתוח אתר הסטודנט ומתן גישה לניהולו יכולים לקחת עד בין  .19
 .ההרשמה

למשך שנה אחת. בתום תקופת האחסון, הסטודנט רשאי   Digital  –JTהאתרים יאוחסנו בשרתי .20
 .האחסוןימים לפני מועד סיום תקופת  30לקבל קובץ גיבוי של האתר. יש לבקש קובץ גיבוי 

בתום שנה, עלות חידוש כתובת הדומיין  .האתר יכיל כתובת דומיין אישית למשך שנה אחת .21
 .ש"ח + מע"מ 100תעמוד על 

 .1GBשטח האחסון המוקצה לכל סטודנט הינו  .22



היא כל סטודנט זכאי להצטרף לקבוצת תמיכה סגורה בפייסבוק לחברי הקורס בלבד. התמיכה  .23
 .הקורס. מענה לשאלות יתקיים תוך זמן סבירעבור שאלות הנוגעות לתוכן 

זה לעיל כדי למצות ו/או לגרוע דבר מכל טענה ו/או  תקנוןלהסרת כל ספק, יובהר, כי אין באמור ב .24
 פי כל דין.-זכות ו/או דרישה ו/או תביעה העומדת למרשיי על

 אחריות: .25

 "(.As Isתכני הקורס מוצגים וניתנים לשימוש כמו שהם )"   25.1

   ו אינם מצהירים ו/או מציגים ו/או מבטיחים כי התכנים מתאימים להקורס או מפעיתוכן    25.2
 לצרכי הסטודנט או מטרותיו ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.  

 אתר הקורס רשאי בכל עת לבצע פעולות תחזוקה בחוליאן טרומפר ו/או מי מטעמו    25.3
  הינך ., או לשירותים הכלולים בוהקרוסך לתכני אשר עלול לפגוע בגישתדבר , ובתכניו  
 בעניין  חוליאן טרומפר, מי מטעמו ו/או נגדת הנהלת הקורסמוותר על כל טענה כנגד   
  .זה  

 הנהלת הקורס ומפעיליה משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים יהיו באיכות    25.4
   גבוהה, עדכניים ומהימנים. אולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי   
 דיוקים ובתכנים.   

  חוליאן טרומפר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או לשגיאות ו/או    25.5
 אי הדיוקים בתכנים המוצגים בקרוס ולא בהשלכות / תוצאות השימוש בהם.   

 מצהיר בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שיעשה בתכנים ו/או הסטודנט    25.6
   בשירות המוצע בקורס, וכי לא תחול שום אחריות על חוליאן טרומפר ו/או מי מטעמו   
 על נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה   
 מהשימוש בתכנים או בשירות המוצע בו.   
 

  תנאי ביטול העסקה: .26
  מלא לאחר קיזוזזכאי לעשות זאת ולקבל החזר כספי  ,המעוניין לבטל את חברותו מי   26.1

 . זאת כל בעוד מועד הביטול הוצאות סליקת כרטיס אשראי ועלות כתובת דומיין אישית  
 ימים מיום הרשמתו לקורס. 14עד  הינו  
 

מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.  .27
 .אביב יפו והמרכז-והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל

 


