
 

 

 בס''ד

 

כול מחירים הם בדולרים של ארה''ב. ''מחיר לצרכן'' זה לא )קביעות של( מחיר אחר של מוצר אלא סכום מינימלי )מינימלי 

היינו פרט למקרים כאשר מאושר באופן כללי או/ו לגבי משתמש/ת מסוים/ת מחיר מינימלי נמוך ממחיר לצרכן כדלקמן( 

היה/תהיה רשאי/ת בזמן של תוקף של התשלום האמור להשתמש בנוסחת חיים שמאושר לשלם עבור/לצרכן כדי שהוא/היא י

 .כדלקמן של מסמך זה 2או  1במסלולים שנאמר אודותם בסעיפים 

 

מסלול לשימוש כללי )היינו לא כולל שימוש שמכוון לצורך הרפואה של מחלות שחלילה לא עוברות בדרך כלל . 1 

 (יום או פחות 11-7משך 

 

 .אורך ימים ושנים טובותכל ל 03333לשנה או  5033לחודש או  563לשבוע או  99ליום או  22מחיר מלא:  -

 

 מחיר לצרכן:  -

 

 לאורך ימים ושנים טובות 10333לשנה או  1333לחודש או  133לשבוע או  53ליום או  13 - 

 או       

 כפי שמאושר* לאותו/ה משתמש/ת אישית - 

 או       

  ממנו הועתק הרישיון שמשתמש/ת משתמש/ת בוכפי שמאושר* באתר ש - 

 

 מסלול לשימוש כללי ורפואי ביחד. 2

 

  לשנה 0333לחודש או  999מחיר מלא:  -

 

 :מחיר לצרכן -

 

 לשנה 1333לחודש או  133לשבוע או  53ליום או  13  - 

 או       

 כפי שמאושר* לאותו/ה משתמש/ת אישית - 

 או       

  ממנו הועתק הרישיון שמשתמש/ת משתמש/ת בוכפי שמאושר* באתר ש -   

 

 מסלול טיפולי. 3

 

 :מחיר מלא -

 

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת או -משכר של אותו/ה מטפל/ת עבור אותו טיפול  $23% או 23עבור  1טיפול  - 

 

משכר של אותו/ה מטפל/ת עבור אותו חודש של טיפולים באותו/ה  $23% או 03 - אחד/ת /תטיפולים בתוך חודש במטופל  -

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת או -מטופל/ת 

 

$ $333 אז 333אם שולמו מראש  -שמאושרים ללא הגבלה במספר מטופלים/ות באותו חודש  אחד/תטיפולים של מטפל/ת  - 

קבל מטיפולים שבם הוא/היא השתמש/ה בנוסחת )מה שיותר( משכר של אותו/ה מטפל/ת באותו חודש שהת 13%בחודש או 

משכר של אותו/ה מטפל/ת באותו חודש שהתקבל מטיפולים שבם הוא/היא  $23%( 333חיים או )אם לא שולם מראש 

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת -השתמש/ה בנוסחת חיים 

 

)היינו מדובר על תוספת מחיר עבור  הנ''ל עבור כל מטופל/ת שבהתאם 2פלוס מחיר מלא של מסלול שאמור אודותיו בסעיף 

 שבהתאם(ימים מטיפול ראשון שבאותו חודש ימים החל שנעשים באותו/ה מטופל/ת בתוך חודש  יםכל טיפול



 

 

 

 מחיר לצרכן -

 

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת או -משכר של אותו/ה מטפל/ת עבור אותו טיפול  $23% או 23עבור  1טיפול   -

 

אותו ב ה מטופל/תטיפולים באותו/המשכר של אותו/ה מטפל/ת עבור  $23% או 03 - /ת אחד/תטיפולים בתוך חודש במטופל  -

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת או - ימיםחודש 

 

$ $333 אז 333אם שולמו מראש  -שמאושרים ללא הגבלה במספר מטופלים/ות באותו חודש  1טיפולים של מטפל/ת   -

)מה שיותר( משכר של אותו/ה מטפל/ת באותו חודש שהתקבל מטיפולים שבם הוא/היא השתמש/ה בנוסחת  13%בחודש או 

משכר של אותו/ה מטפל/ת באותו חודש שהתקבל מטיפולים שבם הוא/היא  $23%( 333מראש  חיים או )אם לא שולם

 לפי בחירתו/ה של מטפל/ת -השתמש/ה בנוסחת חיים 

 או       

 כפי שמאושר* לאותו/ה מטפל/ת אישית -   

 או       

 כפי שמאושר* באתר שממנו הועתק הרישיון שטפל/ת משתמש/ת בו -   

 

 


