Formularz Zamówienia ACCA Wrzesień 2017
Uzupełnij swoje dane, podaj dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, a następnie wybierz szkolenie, na które się zgłaszasz.
Pamiętaj o wpisaniu daty rozpoczęcia kursu. Jeśli chcesz otrzymać materiały dydaktyczne w druku lub w formie ebooka zaznacz
je dodatkowo w tabeli.
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
UCZESTNIK SZKOLENIA/OSOBA ZAMAWIAJĄCA PODRĘCZNIKI

PŁATNIK

Imię i nazwisko

Os. Fizyczna

Telefon kontaktowy

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

Adres e-mail

Pełna nazwa płatnika oraz adres siedziby

Os. Fizyczna prowadząca

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Firma

Adres e-mail używany na platformie online

Data urodzenia

Data:

Podpis:

__________________________

______________________________

Zamawiam dodatkowo usługę dostawy wybranych materiałów
dydaktycznych. Koszt wysyłki zostanie doliczony do zamówienia.
Proszę o wysyłkę na adres:

NIP

ONLINE CLASSROOM LIVE
Revision

Mock Exam

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
ONLINE CLASSROOM

Study Text
Druk

Ebook

Practice & Rrevision Kit
Druk

Ebook

Passcards
Druk

Ebook

i-Pass
KORZYSTAM Z PROMOCJI

Paper F1

5% rabatu dla Stałego Klienta BPP

Paper F2
INNA PROMOCJA

Paper F3
Paper F4

nie

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Dotyczy podręczników w druku i i-Pass. Ebooki wysyłane są mailem po zaksięgowaniu
płatności.

Numer rejestracyjny w ACCA

Taught

tak

wpisz kod kuponu lub hasło promocyjne:

-

Paper F5

WYCIĄG INFORMACJI Z WARUNKÓW OGÓLNYCH I POLITYKI PRYWATNOŚCI BPP

Paper F7

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży towarów i/lub usług BPP
w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
i skutkuje zawarciem umowy.

Paper F8
Paper F9

2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni, składając oświadczenie
o odstąpieniu od umowy wedle wzoru dostępnego na www.bpp.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje
konsumentowi w wypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem powyższego
terminu.

Paper P1

-

Paper P2

-

Paper P3

-

3. Po odnotowaniu wpłaty za złożone zamówienie zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT zostanie wysłana
drogą elektroniczną na adres email wskazany w zamówieniu.

Paper P4

-

4. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu i odbioru podręczników jest zapłata całości ceny zakupu/usługi.

Paper P5

-

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy – opłata nie podlega zwrotowi.

Paper P7

-

6. BPP zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

UWAGI
Zapisując się na szkolenia wpisz tutaj wybrane opcje szkoleniowe (grupy).

7. Do szkoleń oraz sprzedaży materiałów szkoleniowych zastosowanie mają: oferta BPP “ACCA w BPP,
Sesja egzaminacyjna Wrzesień 2017”, Warunki Ogólne i Polityka Prywatności BPP oraz inne regulaminy
dostępne na stronie www.bpp.pl.
Oświadczam, że zapoznałem się z ofertą BPP, pełnymi regulaminami oraz warunkami BPP i w pełni je akceptuję.

DATA:

PODPIS:

