OUR MONEY BACK GUARANTEE
Allen Carr founded his stop smoking method in 1983. Since then his organization spread throughout the world
curing smokers in more than 58 countries and 38 languages. Allen Carr became widely regarded as the leading
expert in his field and the reputation of Allen Carr’s Easyway® to Stop Smoking has grown for the simple
reason that the method works.
As far as we are aware, ours is the only established organization which actually offers a money back guarantee
if you did not succeed in stopping. We are able to offer this guarantee because our success rate is so high –
over 90% based on the 3 month money back guarantee.
If you genuinely want to stop smoking, our method will not only enable you to do so but will also make it
relatively easy. If you follow the instructions you will not only become a non-smoker but you will find the
withdrawal period completely painless and most important of all you will not miss smoking.
Most smokers require just one session to become happy non-smokers. In certain cases, however, more than
one session is required. In this event there is no extra charge, the initial fee covers all sessions.

TERMS OF THIS GUARANTEE
If within three months from the date of your first session you are still smoking and decide not to stop, your fee
will be refunded in full without inquisition. Your word will be taken on trust. However, we would request you on
your part to be genuine in your desire to stop.
This guarantee will be invalidated in any of the following events:
(1) That you cancel, postpone or fail to attend any session or arrive over fifteen minutes late for any session.
(2) That you fail to attend at least two free back-up sessions within three months of the date of your first session
(the second and third sessions are not a repeat of the first session and last approximately 2½ – 3½ hours
each).
Should you stop smoking for three months or longer but start again at a later date, you may attend any number
of back-up sessions on payment of half the standard fee. However, once you have not attended a full first
session in the preceding 12 months you would need to attend the first session again, the standard fee will be
payable and the guarantee will apply.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Please note that back-up sessions may take place on weekdays only. Please check with your local clinic.
The sum of $ ___________ received from ____________________________________ signed on behalf of
Allen Carr’s Easyway® Lebanon _____________________ Date _________________
Session Date: ______________
In the unlikely event that you need to claim under this Money Back Guarantee, please contact the clinic you
attended.
Head Office: Allen Carr’s Easyway® Lebanon – Beirut – Verdun – Ghali Center – 10th floor
01-791565/6 76-789555

stopsmoking@allencarr.com.lb

ضمان إسترجاع الرسوم
أنشأأأالأ كالرأأريالتي للأأوالف لناأأّالخأأكالافلاأ كالخأأر ال.٣٨٩١النمنأأذالذفأأحالافا أ كالانلشأأيهالمي ا أألوالح أ اللم أ الأناأأر الاف أأرف الف أ ال
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تالنىنالأكالتي لليرالل مسالبنلرح.
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أأر ينكالخ أأىالللأ الىأأذهالافربرفأ الب أأب الن أأب النلرارلنأأرالافميلب أ ال–الحأأأرنيالمأأكال٪٨٩الالمأأكالافمأ ا ن كالنلاأناال بأأسالحلأأي الإنليأأر المأ ا ال
افنمرن النى الن ن الأشيي.
مرهالحإنحال
إذاالرنهاللي الالروالافلناّالخكالافل كطالحتي للنرال نّاللم ارنحالمكالح سالذفحالنبتي ل ال ي الل او.الإذاالإلاب هالرسالافلا
ا
أحالأنأأحالفأأكاللشأألر الافأأىالافلاأ كال
الأكالحلأأي الاانلتأأرعال أأي اللأ ا اوطالناألىأ المأأكالذفأ ا
فأأكاللحأأبنالم أأيالمأ ا كالحلأأتالبأأسال أأنّالللأ الأ نأرو ا
مل ا الاو.
إكالم ظ الافم ا ن كال الرلنكالإفىالل الناا الحلتالف حباناالمأكالم أيالافمأ ا ن ك.الحأ الب أاالافاأر هطالىنأرحالارلأ الألرنأيالمأكال
ا
الاألنف ال غتا الر ب اللم الافل ره.
الافي
الألك
الإنرح
ن
الي
الأ
ح
ال
لنل
ال
ىرال
.النخن
ل
ا
ا ا
ا
شروط الضمان
الافي أ ال
إذاالرنهال اللعاساللي الافلا كالن اأييهالخأ الافلناأّالحأ المنأنكالن نأ الأشأييالمأكاللأري
ا
الافل أ الاألنفأىطالح أنّالل أليل ا
الذفحطالحإننرالنت المنحالأكاللرنكاليمبلحالال لا الح الافلناّ.
برفررمسال نكالباث.ال ل الالا رذالر ملحالخ ىالنل .النم
ا
لُبتسالىذهالافنمرن الح الافار هالافلارف :
-٣الإذاال مهالبإفغر الأناللأل سالافل أ طالأنالفأ اللألم اركالمأكالانأنيالأ أ الل أ الأنالنحأ هالملأأ ا ياالإفأىالأاالمأكالافل أرهالأرنأيالمأكال
م الخشيال ل .
-٢الإذاالف الللم اركالمكالاننيالالل ل ال خ الالخ ىالاأل سطالح المننكالن ن الأشييالمكاللأري الافل أ الاألنفأى.الجافل أل كالافنارن أ ال
نافنرفن الف نااللر اي اويالف ال الاألنفىالنلليانحالم ا الرسالل الاناف ال١ال رخره).
ح الارسالافلناّالخكالافلا كالفم لع الخكالن ن الأشييالن اللل ا ىال٣٢الشي اويالناف ن الملأ ا اوالفيأرالحأ الن أهال اأ طالحبإ ألترخلحال
الافي أن الاأل ر أا ال.النفرأكالحأ الاأرسالمأينيالمأ ا اللع أ الخأكال٣٢الشأي اويال
اننيالأاالخ
ا
المكالافل رهالااال رتا الن ح النحّال م ا
نكالاننيحالألاالل طالح ل الإخر الاننيالافل الاألنفىالن ح الافي البرفررمسالنىنرال ل اللب سالافربرف المل ا او.
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