REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
W AKADEMII EKONOMICZNO - HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE
§1. Informacje ogólne
1. Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (adres: ul. Okopowa 59, 01-043
Warszawa,

NIP:

525-22-08-719,

Regon:

017280390),

wpisana

do ewidencji uczelni

niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
pod numerem 261, zwana dalej „AEH” lub „Uczelnią”, oferuje bony podarunkowe o nazwie
„BON EDUKACYJNY” o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
2. Celem powyższej akcji jest promocja i marketing oferty edukacyjnej AEH w zakresie studiów
podyplomowych.
§2. Adresaci promocji
1. Oferta jest skierowana do wszystkich potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe
prowadzone w AEH i obejmuje absolwentów Uczelni, jej aktualnych studentów bądź słuchaczy, a
ponadto adresowana jest do osób, które dotychczas nie kształciły się w AEH.
2. Bon edukacyjny nie jest spersonalizowany i może z niego skorzystać każdy jego aktualny
posiadacz, tj. osoba, która otrzymała bon może go przekazać dowolnej osobie trzeciej lub
wybranej przez siebie instytucji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. Bony edukacyjne mogą stanowić nagrodę za nienaganną pracę i być wręczane pracownikom
Uczelni oraz pracownikom podmiotów powiązanych z Uczelnią, w szczególności osobom
zatrudnionym przez jej założyciela tj. spółkę Towarzystwo Edukacyjne „VIZJA” sp. o. o. z
siedzibą w Warszawie.
4. Bony edukacyjne mogą otrzymywać w szczególności klienci i kontrahenci Uczelni oraz inne
podmioty współdziałające z AEH w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę.
5. Jeśli bon edukacyjny jest wręczany lub przekazywany osobie, która z uwagi na szczególną
pozycję zawodową lub posiadane kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej
korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, bon podarunkowy jest przekazywany instytucji, na
rzecz której osoba ta wykonuje obowiązki służbowe, w celu zagospodarowania go na potrzeby
danego podmiotu lub przekazania go na cel charytatywny lub społeczny zgodnie z polityką
upominkową obowiązującą w danej instytucji.

§3. Realizacja bonu edukacyjnego
1. Uczestnictwo w promocji ma charakter dobrowolny.
2. Udział w promocji umożliwia uzyskanie zniżki w wysokości 1.000,00 zł na opłaty za te studia
podyplomowe, których kierunki zostały wymienione w treści bonu, rozpoczynające się od roku
akademickiego 2021/2022.
3. Bon edukacyjny należy okazać pracownikowi Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH
najpóźniej przed podpisaniem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.
4. Jednego bonu edukacyjnego można użyć tylko jeden raz.
5. Bony edukacyjne nie podlegają łączeniu, tj. nie ma możliwości uzyskania rabatu na studia
podyplomowe w wysokości stanowiącej wielokrotność wartości bonu podarunkowego.
6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na
dokumencie bonu podarunkowego, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu
podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia
jego posiadacza wobec Uczelni z roszczeniami w tym zakresie.
8. AEH nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie bonu podarunkowego przez posiadacza.
Uczelnia nie wydaje duplikatów bonów edukacyjnych.
9. Uczenia zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia rabatu na opłaty z tytułu studiów
podyplomowych na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też
w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku
bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa posiadacza do otrzymania bonu
zastępczego.
10.Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony na gotówkę, w
części lub całości.
11.W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego, Uczelnia nie zwraca różnicy
w wartościach.
12.Posiadacz bonu zobowiązany jest do zapłaty różnicy, gdy wartość opłaty za studia podyplomowe
jest wyższa od wartości otrzymanego rabatu.
13.Rabatu związanego z bonem edukacyjnym nie można łączyć z innymi promocjami lub rabatami.
§4. Czas trwania promocji
Promocja jest ograniczona w czasie, tj. trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§5. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją bonu edukacyjnego będą rozpatrywane przez AEH po
złożeniu pisemnej reklamacji przez posiadacza bonu.
2. Posiadacz bonu wraz z otrzymaniem rabatu/zniżki w związku z udziałem w promocji oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się
przestrzegać jego zapisów.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www. vizja.pl. oraz
w siedzibie Uczelni. AEH ma obowiązek pokazania i umożliwienia zapoznania z Regulaminem
posiadaczowi bonu na każde jego żądanie.
4. AEH zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich
wprowadzenia przez Uczelnię.
5. W sprawach nieobjętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmują właściwe organy AEH.

