Regulamin promocji „Pewny termin”.
1.

Organizatorem promocji jest CloudTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poselskiej 11.

2.

Promocja trwa od 03.06.2013 do odwołania.

3.

Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby rejestrujące się na szkolenia w dowolnym ośrodku CloudTeam
Sp. z o.o.

4.

W ramach promocji klient ma gwarancję, że szkolenie oznaczone symbolem „Pewny termin” odbędzie się w
założonym terminie.

5.

CloudTeam dołoży wszelkich starań aby szkolenia zaplanowane i oznaczone jako "Pewny termin" zostały
zrealizowane. W przypadku odwołania szkolenia przez CloudTeam, niezależnie od przyczyny, uczestnicy w
ramach rekompensaty otrzymają voucher o wartości 100zł. Voucher można wykorzystać na wszystkie usługi
realizowane w CloudTeam.

6.

Voucher nie może zostać wymieniony na pieniądze.

7.

Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w
szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

9.

Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu Regulaminu w formie, która umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, na stronach Serwisu pod adresem http://cloudteam.pl

10. Zmiany Regulaminu wprowadzane jednostronnie przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy będą wiązały
Użytkownika, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail
udostępniony przez Użytkownika), a Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich
doręczenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim
dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, opublikowanie
Usługodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub
zmienione warunki nie zostaną doręczone Użytkownikowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

