Regulamin promocji „Zapisz się już dziś”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin oferty handlowej „Zapisz się już dziś” określa warunki promocji Organizatora w
zakresie sprzedaży szkoleń, których zakres programowy i terminy publikowane są na stronie:
https://www.elektromed.pl/szkolenia.
2. Organizatorem akcji jest Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Zabierzowskiej 11, poczta:
32-005 Niepołomice, posiadający numery NIP 6831491475, REGON 351517286,
3. Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami
promocyjnymi Organizatora, których przedmiotem jest sprzedaż, o której mowa w ust. 1
powyżej.
§ 2 Uczestnicy
Z oferty dedykowanej mogą skorzystać zarówno Zamawiający, jak i Konsumenci, będący
stronami umów zawieranych z Organizatorem na zasadach wskazanych w Regulaminie Szkoleń.

§ 3 Czas trwania promocji
Akcja promocyjna, do której stosuje się niniejszy Regulamin, trwa od dnia 27.07.2020 roku do
dnia 30.09.2020 roku lub do odwołania, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
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1. W ramach oferty handlowej, której warunki określa niniejszy Regulamin,
Zamawiający/Konsument może otrzymać rabat:
a) w wysokości 599,00 zł za szkolenie przy dokonaniu zapisu terminie powyżej 20 dni
kalendarzowych od daty szkolenia,
b) w wysokości 75 % ceny brutto szkolenia przy dokonaniu zapisu w terminie 19-13 dni
kalendarzowych od daty szkolenia,
c) w wysokości 50 % ceny brutto szkolenia przy dokonaniu zapisu w terminie 12-6 dni
kalendarzowych od daty szkolenia.
2. Podstawą ustalenia wysokości rabatu jest Cennik udostępniony na stronie Organizatora, w
zakładce dotyczącej wybranego szkolenia.
3. Zamawiający/Konsument może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.
4. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
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§ 4 Warunki rabatowania

§ 5 Naruszenie warunków oferty
Jeżeli Zamawiający/Konsument nie spełni wymogów określonych § 2 oraz § 3 Regulaminu
Szkoleń, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, bądź też dokona rezygnacji
z udziału w szkoleniu w sposób przewidziany w Regulaminie Szkoleń, dedykowana oferta wygasa.

§ 6 Postanowienia końcowe
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1. Regulamin został zatwierdzony zarządzeniem Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie promocji zastosowanie znajduje Regulamin
Szkoleń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
przyczyny rozumianej jako:
a. przedłużenie lub skrócenie okresu obowiązywania promocji,
b. zmiana sposobu przeprowadzania promocji spowodowana względami technicznymi lub
technologicznymi,
c. zmiana przepisów prawa wpływająca na zasady i organizację prowadzenia promocji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2020 https://www.elektromed.pl/szkolenia.

Elektro Med
Grzegorz Pałkowski

Ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice, Poland

biuro@elektromed.pl
+48 12 288 91 40

NIP 683-149-14-75
www.elektromed.pl

