Regulamin promocji „10/10” w LANG LTC
(„Regulamin”)

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja
promocyjna „10/10” („Promocja”)
2. Promocja organizowana jest przez LANG LTC Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02081), przy ul. Sędziowskiej 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000516393, NIP: 7010433106 („Organizator”).
3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy sprzedaży z rabatem
10% od ceny standardowej następujących testów egzaminacyjnych:


Cambridge: A2 Key for School,



Cambridge: B1 Preliminary for Schools,



Cambridge: B2 First for Schools,



Cambridge: B2 First,



Cambridge: C1 Advanced,



Cambridge: C2 Proficiency

dla klientów indywidualnych (tj. rejestrujących się bez pośrednictwa szkoły czy innej
instytucji), poprzez system rejestracji online dostępny na stronie https://egzaminycambridge.pl/rejestracja-na-egzamin/ na sesje wymienione w Tabeli 1 poniżej.
rejestracji

4. Do

indywidualnych

objętej

Promocją

zawierający

ma

regulamin

zastosowanie
świadczenia

regulamin
usług

dla

drogą

kandydatów
elektroniczną

zamieszczony na stronie https://egzaminy-cambridge.pl/rejestracja-na-egzamin/.
5. Promocja jest skierowana do Klientów („Uczestnik”), którzy:


Zarejestrują się indywidualnie (tj. bez pośrednictwa szkoły czy innej instytucji), na
wybraną sesję egzaminu A2 Key for School, Cambridge: B1 Preliminary for
Schools, Cambridge: B2 First for Schools, Cambridge: B2 First, Cambridge: C1
Advanced lub Cambridge: C2 Proficiency znajdującą się w wykazie sesji objętych
promocją (Tabela 1 poniżej) oraz



Wniosą opłatę egzaminacyjną wg. stawek rabatowych (podanych w kolumnie
Cena promocyjna egzaminu w Tabeli 1 poniżej) w sposób opisany w systemie
rejestracyjnym oraz potwierdzeniu rejestracji wysyłanym e-mailem bezpośrednio z
systemu rejestracyjnego w terminie rejestracji podanym w polu Termin Rejestracji
w Tabeli 1 poniżej.

6. Promocja trwa od dnia [14.01.2019] tj. od dnia ogłoszenia Promocji do dnia [18.03.2019]
r. tj. do dnia zakończenia rejestracji na ostatni wskazany poniżej termin rejestracji.

14/01/2019

7. W ramach Promocji Uczestnik, ma prawo do rejestracji na ww. sesje po cenach
rabatowych.
8. Rabat dotyczy wyłącznie standardowej ceny egzaminu i nie obejmuje dodatkowo płatnych
pakietów Safe i Comfy.
9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego w zamian za otrzymany rabat.
10. Warunki dot. wycofania się z egzaminu a także zwrotów, zmian itp. opisane są
szczegółowo w regulaminie dla kandydatów indywidualnych zamieszczonym na stronie
https://egzaminy-cambridge.pl/rejestracja-na-egzamin/
11. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oferowanymi przez centrum egzaminacyjnego
LANG LTC.
12. Promocja dotyczy wyłącznie egzaminów i terminów w wersji papierowej wskazanych w
Tabeli 1 poniżej.
13. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Lang
LTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-087) przy ul. Sędziowskiej 5 z dopiskiem
„10/10” bądź na adres email: egzaminy@lang.com.pl nie później niż w terminie 30 dni od
zakończenia Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla pocztowego). Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu
wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za
pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w
zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
14. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane wyłącznie w celach
związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem sesji egzaminacyjnej lub z rozpoznaniem
reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi
dostarczenie usługi egzaminacyjnej. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane
osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
16. Regulamin

Promocji

dostępny

jest

cambridge.pl/rejestracja-na-egzamin/

14/01/2019

na

stronie

internetowej

https://egzaminy-

Tabela 1

Egzamin
CPE
FCE
KET for Schools
PET for Schools
CAE
FCE for Schools
FCE
KET for Schools
PET for Schools
CAE

14/01/2019

Format
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

Data
egzaminu
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
23.03.2019
11.04.2019
13.04.2019
13.04.2019
13.04.2019
27.04.2019

Termin
rejestracji
30.01.2019
30.01.2019
30.01.2019
30.01.2019
13.02.2019
04.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
18.03.2019

Cena
promocyjna
egzaminu
612 PLN
549 PLN
306 PLN
324 PLN
567 PLN
549 PLN
549 PLN
306 PLN
324 PLN
567 PLN

