Regulamin zakupu i wykorzystania
voucherów prezentowych
Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i wykorzystania voucherów Structury zakupionych poprzez Sklep online dostępny na
stronie www.structura.pl
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§1. Definicje
Wydawca – Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice.
Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia Posiadacza do jego realizacji w Structurze. Każdy voucher to unikalny
kod który, posiada wartość nomialną 100 lub 500 zł brutto oraz datę ważności.
Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która zakupiła Voucher o konkretnej wartości poprzez sklep online dostępny na
www.structura.pl
Posiadacz – każdorazowy posiadacz Vouchera.
§2. Warunki ogólne użytkowania Vouchera Structura
Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za kursy języka
niemieckiego realizowane w Structurze.
Jeżeli wartość kursu przekracza wartość vouchera, posiadacz vouchera ma prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej
zapłaty za kurs, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej na jaką opiewa. Vouchery
można łączyć celem zapłaty za jeden kurs.
Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość kursu, pozostała kwota po zakupie kursu nie podlegaja zwrotowi Posidaczowi
vouchera.
Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez Nabywcę vouchera i posługująca się nim w procesie zakupu kursów.
Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu.
Każdy Voucher posiada hologram z unikatowym numerem.
Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
a.
upływu terminu ważności vouchera
b.
uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego dla każdego Vouchera kodu
widocznego na hologramie zabezpieczającym.
W przypadku nieutworzenia się kursu, na który Posiadacz wymienił Voucher(y), Wystawca zobowiązuje się do zwrócenia
Vouchera(ów) oraz przedłużenia ich daty ważności o 6 miesięcy. Structura w takim przypadku zobowiązuje się zwrócić także
wszystkie środki pieniężne, o ile Posiadacz takie wniósł na poczet kursu, który się nie utworzył.
§3. Postanowienia końcowe
Structura nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.
Posiadacz vouchera zobowiązany jest wpisać unikatowy kod znajdujący się na hologramie zabezpieczającym podczas
dokonywania zapisu na kurs na stronie www.structura.pl.
Structura zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.
Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie Vouchery zakupione w sklepie online dostępnym na www.structura.pl.
Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
§4. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2019r.

Katowice, dnia 10.12.2019r.

