
 

 

         

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH 
 
I   Informacje wstępne 
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania  
z bonów podarunkowych. 
 
II   Definicje 

 
1. Bon podarunkowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany przez BRITISH CENTRE, 

uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za kursy językowe w BRITISH CENTRE. 
2. Eminent – podmiot wydający bon podarunkowy: BRITISH CENTRE. 
3. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w BRITISH CENTRE. 
4. Posiadacz – osoba realizująca bon podarunkowy. 
5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. 
6. BRITISH CENTRE – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Pomorskiej 140. 
 
III   Warunki ogólne 
 
1. Emitent oferuje do nabycia bony podarunkowe o wartości 100, 200, 500 i 1000 zł. 

Za każdy bon podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną bonu 
podarunkowego.   

2. Emitent przekazuje Nabywcy bon podarunkowy i zobowiązuje się do przyjmowania płatności 
realizowanych przy pomocy bonu podarunkowego za usługi nabywane przez Posiadacza. 

3. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w BRITISH CENTRE. 
4. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości ani w części)  

oraz nie podlega zwrotowi.  
5. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia nabycia, zgodnie z datą 

widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego. Niewykorzystanie bonu podarunkowego  
w tym terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do 
wystąpienia przez Posiadacza wobec Emitenta z roszczeniami w tym zakresie. 

6. Lista kursów, za które można płacić bonem podarunkowym jest dostępna na stronie 
internetowej www.british-centre.pl, a szczegółowych informacji na ich temat udzielają 
pracownicy sekretariatów.    
 

IV   Realizacja bonu podarunkowego 

 
Posiadacz bonu podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: 

a) Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za dowolny kurs języka obcego występujący  
w ofercie BRITISH CENTRE, realizowany w formie ONLINE lub zajęć stacjonarnych 

b) W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość bonu podarunkowego, 
Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej 
kwoty 

c) W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, 
Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę 

d) Bon podarunkowy ma termin ważności, po upływie którego jego ważność wygasa. Termin 
ważności bonu podarunkowego nie podlega zmianie. Po upływie terminu ważności bonu 
podarunkowego nie można nim dokonywać płatności  

e) Emitent nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie bonu podarunkowego  
przez Nabywcę lub Posiadacza. Duplikaty nie będą wydawane  

http://www.british-centre.pl/


 

 

f) Emitent zastrzega sobie prawo odmowy wydania usługi w zamian za bony podarunkowe, 
które są nieczytelne, zniszczone lub w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich 
autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny. 

 
V   Postanowienia końcowe 

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji bonu 
podarunkowego. 

2. Zakup bonu podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji  
przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę  
i Posiadacza. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w oddziałach BRITISH CENTRE. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego 
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą 

rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez Wojewódzkie Centrum Arbitrażu  
i Mediacji w Łodzi, stosownie do regulaminu Centrum obowiązującego w dniu skierowania 
wniosku o mediację. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony, w ramach 
przeprowadzonego postępowania mediacyjnego, każda ze stron może poddać spór pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Eminenta. 

6. Emitent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. 
Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Emitenta, po udostępnieniu 
zmienionego Regulaminu do wglądu w oddziałach BRITISH CENTRE oraz na stronie 
internetowej BRITISH CENTRE i dotyczyć będą bonów podarunkowych zakupionych  
po wejściu w życie zmian Regulaminu. 
 
 
 
 

 

 


