לכל חברי מועדון מיי ג'ים אם הדרך שלום רב!
מועדון חברים מיי ג'ים הוקם ב  2015במטרה לתת לחברים המתאמנים במכון הכושר מיי ג'ים פעילות מקצועית,
מקסימום הטבות והנחות בלעדיות ,כך היה בכל ארבע השנים .דאגנו לתת לכל המנויים במכון מגוון ענק של חוגים
עם המדריכים הטובים ביותר ושירותי חדר כושר עם אווירה חברית ,ביתית ומקצועית ,דאגנו לתת לכם ליהנות
מפעילויות במחירי מנוי נמוכים במיוחד מסתבר בדיעבד שהמחירים היו נמוכים מידי ,טעינו !
נכון להיום מיי ג'ים אם הדרך נקלע למשבר השכירות בקניון אם הדרך אשר לא מאפשר המשך פעילות ומתן
שירות עם מגוון החוגים במחירים הקיימים.
כולכם קיבלתם שנים של פעילות במכון מעולה קרוב לבית במחירי מנוי מאוד מוזלים והיום אני פונה אליכם חברי
המועדון ומינויים של מיי ג'ים אם הדרך ,אני מבקש את שיתוף הפעולה שלכם בתוכנית הבראה של מיי ג'ים אם
הדרך כדי לחזור לפעילות סדירה!
מטרת תכנית ההבראה הנה לחזור לפעילות מידית ומלאה של מכון מיי ג'ים אם הדרך ולהמשיך לתת שירות
מלא לכל המתאמנים בחדר כושר ומגוון מלא של חוגים בסטודיו ,כפי שזה היה עד עכשיו.
הבנה ותמיכה משמעותית של כל אחד ממכם תאפשר להחזיר את המכון לפסים של פעילות מאוזנת ולאחר
השלמת התוכנית ההבראה המחירים יחזרו להיות תואמים לעלויות התפעול לא נמוכים כבעבר אבל לא גבוהים
בהרבה.
תוכנית ההבראה של מיי ג'ים מתבצעת ב  3שלבים:
 .1עדכון מחירי מנויים בהתאם לעלויות התפעול של מיי ג'ים אם הדרך מצ"ב מחירון חדש מעודכן.
 .2שינוי בהסדר תשלומים של כל המנויים הפעילים בהתאם לתנאים הבאים:
במסגרת תכנית ההבראה תקבע תקופת מעבר של  3חודשים שבעבורה נבקש מכל המנויים
.2.1
הפעילים לרכוש מנוי לתקופה של  3חודשים בנוסף לזה העומד לרשותו.
 3חודשים של תקופת מעבר יחושבו מיום הפתיחה המחודשת של מיי ג'ים אם הדרך המתוכנן
.2.2
לתאריך  . 1.4.19מנוי ל  3חודשים במחירון החדש יעלה לכולם  ₪ 279לכל חודש.
לאחר תקופה של  3חודשים ראשונים ,לכל משתתף יוחזר תוקף המנוי שהיה ברשותו למספר
.2.3
חודשים שנותרו לו מתאריך  1.03.2019במנוי המקורי לפני תחילת תוכנית ההבראה.
המחיר החדש לחודש במנוי שנתי יהיה ₪ 259
.2.4
כל המנויים המשתתפים בתוכנית ההבראה יקבלו הנחה משמעותית במחיר המנוי החודשי !
.2.5
שימוש במנוי המקורי שיוחזר יחול לאחר  3חודשים עם השלמת תשלום חודשי עד סכום של
 ₪ 199במקום  . ₪ 259כל המנויים מתבקשים לשלם הפרשי המחיר בין סכום ששולם בפועל
לפני  28.02.2019לבין  ₪ 199לחודש לכל התקופה שנותרה למנוי נוכחי .החישוב של תוספת
תשלום יתבצע באופן אישי עם כל מנוי לפי נתונים שבמחשב החברה.
השלמת התשלום תבוצע רק על החודשים שנותרו למנוי פעיל מתאריך  1.3.19וישולמו מדי
.2.6
חודש בהוראת קבע דרך כ"א או בצ'קים .בהתאם למפורט בסעיף .2.5
 .3הרשמה מחודשת למכון מיי ג'ים אם הדרך
תוכנית ההבראה יוצאת לדרך החל מיום רביעי ה  13.3.19עד מוצ"ש ה 23.3.19
.3.1
בין השעות  22:00 - 17:00במשרד הקבלה מי ג'ים בקניון אם הדרך
התוכנית ההבראה תצליח ותאפשר פתיחת מיי ג'ים אם הדרך רק בזכות שיתוף הפעולה
מצדכם והסכמה לתנאי ההרשמה והתשלום בהתאם למפורט לעיל!
שימו לב! בגלל מצב העניינים מול בעלי הקניון אנחנו חייבים לסגור את התאריך האחרון
.3.2
להרשמה מחודשת של כל המנויים עד לתאריך 23.03.2019 -
על מנת לבצע את ההרשמה מחודשת נבקש ממכם לבוא למכון עד לתאריך  ,23.03.19עם 3
.3.3
צ'קים על סך  ₪ 279כל אחד או להגיע להסדיר הוראת קבע לחיוב בכרטיס האשראי חודש
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בחודשו במשך השלושה חודשים הקרובים .תנאי להרשמה מחודשת מסירה של  3צ'קים עבור
מנוי ל  3חודשים הקרובים לתקופת המעבר לתאריכים  01.06.19 ,01.05.19 ,01.04.19אשר
ימסרו מראש לפקודת החברה בסט ג'ים קונספט בע"מ
בזמן ההרשמה המחודשת של לכל מנוי המשתתף בתוכנית ההבראה יחושב סכום ההפרש
.3.4
שישולם מדי כל חודש להמשך המנוי שהיה ברשותכם לפני  01.03.19בהתאם למפורט
בסעיפים  2.5ו 2.6
במידה ומנוי מעדיף לשלם בכרטיס אשראי יחויב הלקוח במועד הרשמה המחודשת על חודש
.3.5
הראשון בכ"א במקום וימסור פרטי כ"א לחיוב עתידי דרך הוראת קבע עבוד חודשיים הבאים
ולאחר תקופת מעבר יחויב המנוי בתשלומים חודשיים עבור הפרש מחיר בהתאם למפורט
בסעיפים  2.5ו 2.6
החברה מתחייבת לא להפקיד את הצ'קים במידה ולא יהיה מספיק מנויים המשתתפים
.3.6
בתוכנית ההבראה דבר שלא יאפשר פתיחה של מיי ג'ים אם הדרך והצ'קים יוחזרו
לבעליהם.
 .4כל המנויים הפעילים שלא ישתתפו בתוכנית ההבראה של מיי ג'ים אם הדרך יוכלו לממש את המנוי
שלהם שבתוקף בסניף מיי ג'ים חדרה.
 .5מחירון החדש
להלן מחירון מעודכן של מיי ג'ים אם הדרך מרץ 2019

תקופת המנוי
מנוי ל  12חודשים
מנוי שנתי
מנוי שנתי
מנוי שנתי
מנוי ל  6חודשים
מנוי חצי שנתי
מנוי חצי שנתי
מנוי חצי שנתי
מנוי ל  3חודשים
מנוי ל  3חודשים
מנוי ל  3חודשים
מנוי ל  3חודשים
מנוי לחודש בודד
מנוי לחודש אחד
מנוי לחודש אחד
מנוי לחודש אחד

גיל  /סטטוס
המנוי

מחיר לחודש

מספר
תשלומים

סה"כ לתשלום

מבוגר
גמלאי/סטודנט
תלמיד/חייל

259
249
239

₪
₪
₪

12
12
12

3,108
2,988
2,868

₪
₪
₪

מבוגר
גמלאי/סטודנט
תלמיד/חייל

269
259
249

₪
₪
₪

6
6
6

1,614
1,554
1,494

₪
₪
₪

מבוגר
גמלאי/סטודנט
תלמיד/חייל

279
269
259

₪
₪
₪

3
3
3

837
807
777

₪
₪
₪

מבוגר
גמלאי/סטודנט
תלמיד/חייל

299
289
279

₪
₪
₪

 10%הנחה למנוי נוסף למשפחה 10% ,הנחה למשלמים בתשלום אחד
מבטל המנוי יחויב לפי שווי המנוי במחירון בהתאם לתקופת ניצול עד למועד הביטול בפועל
אין אפשרות להקפיא מנוי מעל תקופה של  30יום במהלך שנה אחת
חברת בסט ג'ים קונספט בע"מ והמועדון מיי ג'ים אם הדרך שומרים לעצמם את הזכות לשנות מחירון
ולשנות או לבטל מבצעים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדית ,אין כפל מבצעים
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אני מאוד מודה לכם על שיתוף הפעולה ,מקווה שתקבלו את המצב בהבנה!
מקווה לשיתוף פעולה ומחכה לראותכם במיי ג'ים אם הדרך!
אשמח להמשיך לתת לכם שירות ולעלות רמת המכון בהתאם למצופה!
בכבוד רב,
עידו שניידר
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