REGULAMIN PROMOCJI
,,Sam wyznacz sobie zniżkę!’’ – promocja przedłużona
do 06.2015 roku!
1. Organizatorem promocji ,,Sam wyznacz sobie
zniżkę!’’ jest firma BEST CHOICE z siedzibą w
Głogowie, Oriona 1 l.10.
2. Promocja obowiązuje umowy zawarte
01.09.2010 r. do 30.06.2015 r. z możliwością jej przedłużenia.

od

dnia

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.
6. Chęć skorzystania z promocji należy umieścić na umowie. Umieszczenie jej nie
zobowiązuje Klienta do skorzystania z promocji, natomiast jej brak oznacza
rezygnację z możliwości skorzystania z promocji w czasie okresu umowy.
7. Obszar objęty promocją jest ograniczony
promocyjnych przez firmę BEST CHOICE.

możliwościami

realizacji

umów

8. Promocja polega na obniżeniu przez firmę BEST CHOICE opłaty za miesiące zajęć
w zależności od opłacenia za kurs ,,z góry’’ przy jednoczesnym zobowiązaniu
Klienta do nie rozwiązywania umowy w tym okresie. Klient sam uruchamia
promocję dokonując wpłaty na konto BEST CHOICE.
9. Klient opłacając za zajęcia ,,z góry’’ ma do dyspozycji następujące warianty:
a. Opłata 5 miesięcy upoważnia do odliczenia sobie 3,5% upustu na cały ten
okres. Dokonując opłaty należy dopisać treść: ,,promocja - opłata 5
miesięcy.’’
b. Opłata 10 miesięcy upoważnia do naliczenia sobie 5 % upustu na cały ten
okres. Dokonując wpłaty należy dopisać treść: ,,promocja – opłata 10
miesięcy.’’
10. Po sprawdzeniu przez BEST CHOICE poprawności odliczeń, Klient otrzyma
listownie potwierdzenie uruchomienia promocji.
11. Terminowe wnoszenie opłat przez Klienta stanowi cześć warunków świadczenia
usług edukacyjnych przez firmę BEST CHOICE.
12. W przypadku wypowiedzenia umowy promocyjnej przed upłynięciem okresu
lojalnościowego, Klient zobowiązuje się do opłacenia umownej kary w wysokości
udzielonego upustu pomniejszonego o proporcjonalną jego wartość za okres od
dnia zawarcia promocji do dnia jej rozwiązania.
13. Klient zobowiązuje się zapłacić ww. karę umowną w terminie wskazanym na
odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez BEST CHOICE
14. Promocja w czasie okresu jej trwania może być uruchamiana przez Klienta
dowolną ilość razy.
15. Pozostałe zasady świadczenia usług są zgodne z regulaminem świadczenia usług
edukacyjnych firmy BEST CHOICE.

