REGULAMIN
Niniejszy regulamin opisuje zasady sprzedaży i korzystania z Bonów Szkoleniowych
wydawanych przez TÜV NORD Polska.

1. Definicje
Szkolenie – usługa szkoleniowa organizowana przez TÜV NORD Polska w formie
szkolenia otwartego lub zamkniętego, konferencji, szkolenia e-learningowego,
szkolenia on - line.
Nabywca – Firma, Organizacja (lub osoba prywatna) dokonująca zakupu BONu.
Nabywca jest jedynym właścicielem BONu i tylko on ma możliwość jego realizacji.
Bon szkoleniowy - Bon szkoleniowy nazywany dalej BONem, jest formą sprzedaży
szkoleń z odroczonym terminem realizacji usługi. Może być wykorzystany tylko
i wyłącznie do opłacenia szkolenia.
TÜV NORD Polska Sp. z o.o. – jedyny wydawca i jedyny uprawniony organ do
sprzedaży BONów Szkoleniowych TÜV NORD Polska.

2. Warunki ogólne
Zakup BONu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna stronie internetowej TÜV NORD Polska:
www.tuv-nord.pl w zakładce szkolenia.
Każdy BON ma swój niepowtarzany kod, datę zakupu i ważności oraz wartość.
BONy szkoleniowe występują w wersjach cenowych 200,- zł netto, 500,- zł netto,
1000,- zł netto oraz 1500,- zł netto. Do wartości netto należy doliczyć VAT w ustawowej
wysokości.
BONy o wartości 1000,- zł oraz 1500,- zł uprawniają do 10% rabatu na część wartości
szkolenia opłacanego BONem.
Rabat z BONnów o wartości 1000,- zł i 1500,- zł łączy się z innymi promocjami.
Rabat z BONów o wartości 1000,- i 1500,- zł NIE łączy się z innymi rabatami
udzielonymi Nabywcy na usługę szkoleniową.
BONy nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne środki płatnicze.
BON nie mogą być przedmiotem handlu pomiędzy podmiotami innymi niż TÜV NORD
Polska i Zamawiający.
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TÜV NORD Polska zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu na wybrane szkolenie
w przypadku braku wolnych miejsc oraz prawo do odwołania szkolenia w przypadku
nieuzbierania się minimalnej liczby uczestników. W takim wypadku zaproponowany
zostanie uczestnikowi inny termin szkolenia.
TÜV NORD Polska prowadzi rejestr sprzedanych BONów, w którym zawarte są
informacje o Nabywcy, dacie zakupu, dacie ważności oraz jednorazowym
i niepowtarzalnym numerze.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku finansowania BONów ze środków publicznych konieczne jest
przedstawienie Oświadczenia o źródle finansowania PRZED zapłaceniem za usługę.
Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego i wystawieniu faktury przez TÜV NORD
Polska nie będzie możliwości wykonania korekty faktury i zmiany obowiązującej stawki
VAT.
3. Sposób realizacji
Na szkolenia należy zgłaszać się zgodnie z zasadami przyjętymi dla każdej innej formy
płatności, tzn na aktualnym Formularzu Zgłoszeniowym lub poprzez złożenia Zlecenia
na szkolenie zamknięte.
Na Formularzu Zgłoszenia / Zlecenia Nabywca ma obowiązek umieszczenia informacji
o wartości jaką wykorzystuje korzystając z płatności BONem.
BON można wykorzystać przy kilku szkoleniach, aż do wykorzystania jego wartości
lub zakończeniu się ważności BONu.
Na jedno szkolenie Klient może wykorzystać kilka BONów szkoleniowych.
Przy realizacji BONów Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania pozostałej
wartości w gotówce.
Nabywca zobowiązany jest do opłacenia różnicy w cenie usługi na podstawie faktury
Vat w sytuacji gdy wartość szkolenia przewyższa wartość BONu.
BON wraz z fakturą wysyłany jest do Nabywcy w oryginale listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
TÜV NORD Polska jest jedyną organizacją w której możliwa jest płatność za szkolenia
BONami TÜV NORD Polska

4. Termin ważności
BON może zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu – dnia
zaksięgowania wpłaty na koncie TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Po zapłaceniu przez
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Klienta faktury proforma zostaje wystawiona faktura z określeniem w treści daty
zakupu oraz daty ważności bonu szkoleniowego z dokładnością do 1 dnia.
Niewykorzystanie BONu w terminie jego ważności jest równoznaczne z utratą jego
ważności. Nie stanowi to podstawy do wystąpienia przez Nabywcę z roszczeniami
w tym zakresie.

Aktualizacja: 10.09.2020 r.
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