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Wszystkie prawa zastrzeżone przez Lektor Personalny. Bezwzględnie zabronione jest kopiowanie i edytowanie oraz 

rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie dokumentów, tekstów, fotografii, grafik, projektów, broszur, szaty graficznej itp. 

pod groźbą sankcji prawnych. 

 

Regulamin Bonów Podarunkowych Lektor Personalny 

 Tutaj znajdzie się ostateczna grafika / zdjęcia Bonu 

 
Bon Podarunkowy 

o wartości _________ złotych 
dla ______________________ . 

 
 

 
Bon ważny jest do _______________  

*Pełen regulamin Bonów podarunkowych znajduje się na stronie www.lektorpersonalny.pl* 

 

1. Aby zrealizować bon należy zgłosić się mailowo pod biuro@lektorpersonalny.pl, bądź 

telefonicznie pod (+48) 792-874-363. 

2. Bon jest ważny tylko w roku szkolnym, w którym został zakupiony. Jeżeli bon nie ma możliwości 

realizacji w aktualnym roku szkolnym z przyczyn zewnętrznych (np. został zakupiony pod 

koniec roku szkolnego, dotyczy zajęć z dorosłymi oraz w firmach gdzie nauka trwa przez sezon 

letni), wtedy maksymalny termin wykorzystania to 12 miesięcy kalendarzowych od dnia 

zakupu. Dokładna data ważności znajduje się na bonie. 

3. Wartość zajęć przeliczana jest według cennika na stronie www.lektorpersonalny.pl, w dniu 

kontaktu w celu zrealizowania bonu podarunkowego. 

4. Czas między datą skontaktowania się z firmą w celu realizacji, a pierwszym spotkaniem może 

potrwać do 31 dni kalendarzowych. Pierwsze spotkanie jest równoznaczne z rozpoczęciem 

regularnych spotkań aż do wykorzystania całej wartości bonu. 

5. Regularność spotkań to minimum jedna lekcja (60 min.) w tygodniu. Spotkania odbywają się 

regularnie aż do wykorzystania wartości kuponu w przeliczeniu na wartość usługi, według 

cennika na stronie internetowej. 

6. W przypadku bonu o wartości zajęć, których realizacja przypada na dłużej niż jeden miesiąc, 

klient ma prawo odwołać zajęcia z zachowaniem 24 godzin przed zajęciami (raz w miesiącu) 

i nie zostanie obciążony kosztami takich zajęć. 

7. Zakup kuponu pozwala otrzymać 10% zniżki na usługi dla nowych klientów. Kupon z zniżką 

może zostać zrealizowany tylko przez ucznia nie korzystającego wcześniej z usług firmy Lektor 

Personalny. Oznacza to że kupon z zniżką nie może zostać wykorzystany przez aktualnego bądź 

byłego ucznia oraz jego rodzeństwo mieszkające pod tym samym adresem. Zniżka 10% jest 

przyznawana niezależnie od wartości bonu podarunkowego dla nowych klientów. Oznacza to, 

że przy zakupie kuponu przez nowych klientów o wartości 500 złotych płacimy tylko 450 

złotych, przy zakupie kuponu za 1000 złotych płacimy tylko 900 złotych… itd. 

8. Aktualni klienci mają prawo do zakupu oraz wykorzystania bonu podarunkowego, natomiast 

nie przysługuje im zniżka dla nowych klientów. 

9. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bon podarunkowy, wartość z bonu można wykorzystać 

tylko za pomocą usług oferowanych przez firmę Lektor Personalny, w przeliczeniu na aktualne 

ceny znajdujące się w cenniku na stronie www.lektorpersonalny.pl. 

10. Więcej informacji pod biuro@lektorpersonalny.pl, bądź telefonicznie pod (+48) 792-874-363. 
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