REGULAMIN
korzystania z Bonów Podarunkowych
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Zielonej Górze
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z bonów podarunkowych
wystawianych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Wystawca – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 65339 Zielona Góra, NIP: 973-05-50-137.
b) Bon – wydany na okaziciela bon podarunkowy w formie zmaterializowanej lub
elektronicznej umożliwiający posiadaczowi opłacenie usługi, na realizację której bon ten
został wystawiony.
c) Posiadacz – osoba posiadająca Bon, w tym jego Nabywca.
d) Nabywca – osoba, która zapłaciła za wystawienie bonu.
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§ 2.
Bon można nabyć w siedzibie Wystawcy w Zielonej Górze przy ul. Nowej 4b.
Bon może zostać wystawiony celem opłacenia jednego ze szkoleń znajdujących się
w aktualnej ofercie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Zielonej Górze. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie internetowej Wystawcy
pod adresem www.odtjtomaszowo.pl.
Nabywca zobowiązany jest do przekazania Wystawcy środków pieniężnych w kwocie równej
cenie usługi, na realizację której wystawiony został Bon.
Cennik usług dostępny jest w siedzibie Wystawcy.
Bon uprawnia do skorzystania z usługi, na realizację której został wystawiony, za cenę
obowiązującą w dniu jego sprzedaży.
Wystawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy oraz do przyjmowania płatności
realizowanych przy pomocy Bonu za usługę, na realizację której Bon został wystawiony.
Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
Okres ważności Bonu wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą
na dokumencie Bonu.
Bon może być zrealizowany jedynie przez Posiadacza, który ma ukończone 18 lat i legitymuje
się prawem jazdy uprawniającym do kierowania pojazdem biorącym udział w szkoleniu.

§ 3.
1. Posiadacz bonu ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a) Posiadacz Bonu może wykorzystać Bon jedynie w celu opłacenia usługi, na realizację której
wystawiony został Bon.
b) Każdy Bon wyposażony jest w kod identyfikacyjny zarejestrowany w systemie Wystawcy.
Z Bonu można skorzystać tylko jeden raz.
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c) Posiadacz Bonu jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na
dokumencie Bonu.
d) Niewykorzystanie Bonu w terminie określonym na dokumencie Bonu, jest równoznaczne
z utratą ważności Bonu.
e) Wystawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu przez Nabywcę lub Posiadacza.
W takich wypadkach duplikaty nie są wydawane.
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§ 4.
Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Bonem w przypadku, gdy:
upłynął termin ważności Bonu,
otrzymał on wiarygodną informację, że Posiadacz wszedł w posiadanie Bonu w sposób
bezprawny,
Bon jest nieczytelny lub zniszczony,
Bon nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności,
Posiadacz Bonu nie spełnia wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia.
W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Posiadaczowi
Bonu lub Nabywcy kwoty zakupu Bonu.

§ 5.
1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące realizacji Bonów mogą być zgłaszane na adres
siedziby wystawcy: ul. Nowa 4b, Zielona Góra lub adres e-mail zgora@wordy.pl.
2. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie dostarczenie dodatkowych
informacji, termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji Wystawcy.
§ 6.
1. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Wystawcy oraz na stronie internetowej
Wystawcy pod adresem www.odtjtomaszowo.pl, w sposób umożliwiający jej zapisanie na
nośniku danych bądź wydrukowanie.
2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu
na uprawnienia Nabywców Bonów już wydanych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2022 roku.
§ 7.
1. Uiszczenie płatności za Bon stanowi potwierdzenie, że Nabywca zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.
2. Opłacenie usługi przy użyciu Bonu stanowi potwierdzenie, że Posiadający Bon zapoznał się
z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje warunki w nim zawarte.
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