Regulamin zakupu i realizacji voucherów w Bemowskiej Akademii Edukacyjnej

1.

Definicje
a) Voucher – numerowany dokument wystawiony przez Bemowską Akademię Edukacyjną,
umożliwiający realizację określonych usług oferowanych przez Akademię.
b) Nabywca / Osoba obdarowana – każda osoba dysponująca wystawionym przez Bemowską
Akademię Edukacyjną voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu (w
imieniu osób niepełnoletnich akceptacji dokonuje Rodzic lub Prawny Opiekun).
c) Zakup vouchera – dokonanie przez nabywcę vouchera płatności kwoty odpowiadającej
wartości wybranego vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień zaksięgowania płatności
na koncie wskazanym poniżej.
d) Realizacja vouchera – wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez BAE
usługi określone w voucherze.

2.

Nabycie vouchera
a) Warunkiem nabycia vouchera jest telefoniczny lub mailowy kontakt z biurem Bemowskiej
Akademii Edukacyjnej (biuro@akademiabemowska.pl, 505.805.554) oraz dokonanie
wstępnej rezerwacji wybranego przez Nabywcę vouchera. Fakt rezerwacji vouchera jest
potwierdzany przez biuro drogą mailową na podany przez Nabywcę adres e-mail.
a) Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane konto:
KM Edukacja. Ul. Sucharskiego 2 lok. 100, 01-390 Warszawa, nr rachunku: 53 1140 2004
0000 3602 7708 4562.
b) Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje przesłany pocztą (listem poleconym) na podany przez
Nabywcę adres. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie BAE (ul. Sucharskiego 2, lok.
100, 01-390 Warszawa), po uprzednim umówieniu terminu odbioru.

3.

Realizacja i uprawnienia wynikające z vouchera
a) Voucher wystawiany jest imiennie na daną osobę.
b) Voucher nie może być wykorzystany przez inną osobę.
c) Voucher jest ważny do dnia 30 czerwca 2018 r. chyba, że w opisie Vouchera podano inaczej.
Voucher zachowuje swoją ważność do końca trwania rozpoczętego kursu.
d) Ważność vouchera nie podlega przedłużeniu.
e) Aby skorzystać z vouchera należy skontaktować się z biurem telefonicznie lub mailowo, w
celu ustalenia terminu jego realizacji.
f) Aby wykorzystać voucher należy wcześniej podać jego indywidualny numer.
g) Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
h) Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego
być wydana reszta.
i) Nabywca / Osoba Obdarowana jest zobowiązana do okazania vouchera na początku
pierwszych zajęć, podczas których realizowany jest voucher.

4.

Postanowienia końcowe:
a) Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.akademiabemowska.pl
b) Bemowska Akademia Edukacyjna nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
c) Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem
dokonania zapłaty.

