REGULAMIN PROMOCJI
,,Trudne słowa stają się łatwe’’ – edycja
przedłużona do 30.06.2015 roku!
1. Organizatorem promocji ,,Trudne słowa stają się
łatwe’’ jest firma BEST CHOICE z siedzibą w
Głogowie, Oriona 1 l.10.
2. Promocja obowiązuje umowy zawarte od dnia
10.09.2010 r. do 30.06.2015 r.
3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych zameldowanych na pobyt
stały lub tymczasowy na terenie objętym promocją.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, ani upustami, z wyjątkiem
upustów za naukę grupową zgodnie z cennikiem.
5. Za Klienta biorącego udział w Promocji uważa się osobę, która w okresie
promocyjnym podpisze z firmą BEST CHOICE umowę promocyjną na
naukę jednej osoby.
6. Obszar objęty promocją jest ograniczony możliwościami realizacji umów
promocyjnych przez firmę BEST CHOICE.
7. Promocja polega na gratisowym dostarczaniu serii 3 książek ,,Angielski.
Trudne słowa’’ wraz z dostępem do plików mp3 w czasie trwania kursu, w
zależności od rodzaju umowy.
8. Koszty związane z dostarczeniem książek wymienionych w punkcie 7
ponosi Firma BEST CHOICE.
9. Klient ma do wyboru następujące warianty:
a. Wariant I (pierwszy) Przy kursie 4 x 90 minutowym Klient
zobowiązuje się do nie wypowiadania umowy przez okres 10
miesięcy, w zamian otrzyma do indywidualnej nauki zestaw książek
,,Angielski. Trudne słowa.’’ Kolejne części zestawu są dostarczane
co 3 miesiące.
b. Wariant II (drugi). Przy kursie intensywnym 8 x 90 minutowym
Klient zobowiązuje się do nie wypowiadania umowy przez okres 6
miesięcy, w zamian otrzyma do indywidualnej nauki zestaw książek
,,Angielski. Trudne słowa.’’ Kolejne części zestawu są dostarczane
co 2 miesiące.
10.
Terminowe wnoszenie opłat przez Klienta stanowi cześć warunków
świadczenia usług edukacyjnych przez firmę BEST CHOICE.
11. W przypadku wypowiedzenia umowy promocyjnej przed upłynięciem
okresu lojalnościowego, Klient zobowiązuje się do opłacenia umownej kary
w wysokości 70,00 zł, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres
od dnia zawarcia/zmiany umowy w ramach Promocji do dnia jej
rozwiązania.
12. Klient zobowiązuje się zapłacić ww. karę umowną w terminie wskazanym
na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez BEST
CHOICE.
13. W przypadku nie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony,
umowa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres lojalnościowy.
Klient otrzymuje bonus 70,00 zł, który może wymienić na dodatkowe,
darmowe lekcje zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
14. Pozostałe zasady świadczenia usług są zgodne z regulaminem
świadczenia usług edukacyjnych firmy BEST CHOICE.

