Regulamin „BON PODARUNKOWY”

1. „BON PODARUNKOWY” uprawniają do korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia
Techniki Jazdy ( dalej ODTJ) w Kaliszu, ul. Niemojowskich3-5.
2. Bony można wykorzystać na usługi występujące w cenniku ODTJ wyłącznie po
przedłożeniu go w biurze ODTJ. Kartę należy pozostawić w biurze obsługi w dniu
realizacji usługi. Z karty może skorzystać więcej niż jedna osoba.
3. Warunkiem otrzymania karty podarunkowej jest dokonanie opłaty równej
nominałowi karty lub cenie wybranego szkolenia oraz dostarczenie dowodu wpłaty
do punktu sprzedaży kart.
4. Bony podarunkowe są do nabycia w biurze ODTJ w Kaliszu.
5. Wpłaty można dokonać:
- gotówką,
- kartą w siedzibie ODTJ w Kaliszu,
- przelewem na numer konta bankowego:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
ul. Braci Niemojowskich 3-5
62-800 Kalisz
86 1020 2212 0000 5102 0373 0801
– w tytule należy wpisać SZKOLENIE ODTJ

6.
7.
8.
9.

Termin ważności karty znajduje się na karcie podarunkowej.
Karta realizowana jest jednorazowo, nie ma możliwości częściowej realizacji.
Nie ma możliwości zwrotu karty ani zwrotu różnicy nie zrealizowanej części.
Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości lub w części oraz nie
może być zwrócona Organizatorowi.
10. W przypadku, gdy wartość wybranej usługi jest wyższa niż wartość przekazanej
do realizacji karty, użytkownik karty jest zobowiązany dopłacić różnicę wartości w
biurze ODTJ.
11. W celu wykorzystania bonu podarunkowego konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja telefoniczna lub poprzez e-mail (informacja na karcie podarunkowej).
12. Osoba korzystająca z danej usługi na podstawie karty jest zobowiązana zapoznać
się z regulaminem ODTJ w Kalisz, wypełnić i podpisać wniosek wraz z
wymaganym oświadczeniem.
13. Pracownicy ODTJ mają prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w przypadku
jej uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na
karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty.
14. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

