
 

 

 תאריך ____________

 

 ית/לסטודנט –רישיון שימוש אישי בתוכנת בנארית בענן 

 ,נארית בענןב , אנו שמחים לאפשר לך שימוש מלא בתוכנת ת/ה לומד/הסדר עם המכללה שבה אתהכחלק מ

 . להתחברות)פרויקט גמר(עליך  השלמת המשימות הלימודיות המוטלות  במחיר סמלי, לצורך ,לתקופה קצובה

 .לתוכנה נדרש חיבור אינטרנט

  

 בהמשך.פעמית בתשלום נוסף כמפורט -. במקרים מיוחדים תתאפשר הארכה חדייבחרמסלול שלפי המחיר ההסדר המיוחד 

או   tlv@benarit.com ולהחזיר אלינו למיילוהתשלום שלהלן  ת/נבקשך להשלים את פרטי המשתמש

 בצירוף אישור מוסד     03-    6874756לפקס

 ט/ית:שם הסטודנ :שם המכללה

 )מס' סידורי (למילוי ע"י בנארית :ת.ז 

 :כתובת מייל :מספר טלפון
  

  :יש לסמן את האפשרות המתאימה

   .ש"ח אשר לא יוחזרו 503בעלות  מיום ההזמנה שנה חצי רישיון שימוש ל ����     :ית/הסדר לסטודנט

     .ש"ח אשר לא יוחזרו 550בעלות  מיום ההזמנה רישיון שימוש לשנה  ����                                      

  
  

  

  שלא יוחזרו.₪  550חודשים נוספים בעלות  6 –ל חצי שנתימתאריך סיום הסדר  ����     פעמית-הארכה חד

  שלא יוחזרו.₪  350חודשים נוספים בעלות  3 –ל שנתימתאריך סיום הסדר  ����  ית/להסדר לסטודנט 
  

 

 :אופן התשלום

 .התוכנה תסופק לאחר קבלת אישור הפקדה מהבנק  58727ן -, ח791בנק הפועלים סניף  העברה לחשבון בנארית:  [  ]

   כרטיס אשראי [  ]

 [ ] אמריקן אקספרס           סוג כרטיס:      [  ]  ויזה           [  ]  דיינרס            [ ]  ישרכרט

 _________________ שם בעל הכרטיס:___________________________________ מספר זהות

 ______תוקף הכרטיס: ____ _ _                         -_ _ _ _  -_ _ _ _  -מספר כרטיס:  _ _ _ _ 

 ______ספרות בגב הכרטיס 3                                                                                               

 ₪סך  __________   על בזאת לחייב אותי  ת/אני מבקש

 ____________________________________________________ כתובת למשלוח חשבונית

בבנארית ולאחר ביצוע התשלום ימי עסקים מקבלת ההזמנה חתומה  3מועד האספקה יהיה עד  •
  .בפועל

  .יום 14 ש"ח דמי טיפול, אפשר לבטל עיסקה תוך  120 ביטול עסקה יחויב בתשלום של  •

השימוש בתכנות בנארית בענן למטרת לימוד והגשת הפרויקט בלבד. כל שימוש אחר שיעשה בתוכנה  •
 .אחרים ו/או למטרות עסקיות מהווה הפרה של הסכם ההשכרה לצרכים

  פנייה לתמיכה להפעלת התוכנה במייל בלבד •

עם תום תקופת השימוש שהוזמנה, תחסם הכניסה והנתונים יוסרו מהמערכת.כדי לשמור על רצף  •
  .הארכה כשבוע לפני תום תקופת השימוש שימוש, יש לפנות בבקשת

מסרים מסוג זה, כלקוח בנארית, נשלח לך מידי פעם עדכונים, מידע ומבצעים. אם אינך מעוניין לקבל  •
 ונסיר את פרטיך מרשימת התפוצה אנא הודע לנו בכתב

 

 __________________________  חתימה                                                                    שם מלא: 


