REGULAMIN PROMOCJI (Promocja-37)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin promocji precyzuje zasady sprzedaży pakietu lekcji w promocyjnej cenie.
2. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem głównego regulaminu usług oferowanych przez
placówkę Edukaina i podmiot za nią odpowiedzialny. Szczegóły głównego (ogólnego)
regulaminu usług znajdują się pod następującym linkiem:
https://www.edukaina.pl/wp-content/uploads/2021/08/Regulamin-Edukaina.pdf
§ 2. Zasady promocji

1. Promocja dotyczy tymczasowej sprzedaży lekcji w promocyjnej cenie 37zł za jednostkę
lekcyjną.
2. Okres promocji rozpoczyna się w dniu 18 sierpnia 2022 i kończy z momentem wyłączenia
sprzedaży promocyjnych pakietów lekcji na stronie placówki Edukaina oraz ewentualnych
innych stron należących do Edukaina (np. profil na Facebooku).
3. Liczba pakietów lekcji jest ograniczona ilościowo.
4. Jednostka lekcyjna, której dotyczy cena (37zł) to lekcja trwająca 45 minut. Pojedyncze
lekcje można łączyć w bloki np. po 90 minut, w zależności od dostępności prowadzącego
zajęcia.
5. Lekcje w promocji dotyczą przedmiotu MATEMATYKA (szkoła podstawowa oraz szkoła
średnia (poziom podstawowy). W wyjątkowych sytuacjach, Edukaina może wyrazić zgodę
na spożytkowanie wykupionych lekcji na inny przedmiot.
6. Wykupione lekcje należy zrealizować do końca października 2022 roku. Po upływie tej daty
Edukaina nie gwarantuje możliwości realizacji wykupionych lekcji objętych niniejszą
promocją.
7. Realizację wykupionych lekcji należy możliwie jak najszybciej uzgodnić co do dat i godzin z
placówką Edukaina. W przypadku niemożliwości dopasowania terminów na lekcje
realizowane w trybie stacjonarnym, Edukaina zaproponuje realizację lekcji w trybie
zdalnym.
8. Nabywca może dokonać tylko 1-razowego zakupu pakietu lekcji w promocji. W tym
kontekście, jako nabywcę rozumiemy także najbliższą rodzinę kupującego.
9. Edukaina wraz z podmiotem odpowiedzialnym za markę, nie przewidują zwrotu pieniędzy
za wykupione w promocji i niewykorzystane lekcje, chyba, że:
a. Nabywca dokona więcej niż jednego zakupu pakietu. W takim przypadku zakup
zostanie anulowany, a nabywca otrzyma zwrot 70% wpłaconej kwoty. Potrącone
30% pokryje koszty obsługi transakcji. Możliwe jest uzyskanie 100% zwrotu w
formie bezgotówkowej, do wykorzystania na lekcje wykupione w cenie zgodnej z
aktualnym cennikiem w Edukaina.
§ 2.Polityka prywatności ( RODO )
Link do polityki prywatności Edukaina:

http://www.edukaina.pl/rodo/

