
Oferta  
specjalna

Czerwcowa sesja ACCA z BPP

30% rabatu na szkolenie Revision 
Online Classroom Live i książki 
do każdego z przedmiotów 
ACCA (Applied Skills & Strategic 
Professional).

Ty wybierasz, na które szkolenie i/lub 
książki wykorzystasz ten rabat!

Kod oferty   |   Offer Code:

Special  
offer

ACCA June exam session with BPP

30% discount on Online Classroom 
Live Revision course and books for 
each ACCA paper (Applied Skills & 
Strategic Professional).

You choose the course and/or books 
that will be purchased with this 
discount!

pass_with_BPP



Jak skorzystać z rabatu?

1. W okresie od 9 maja (godz. 00:01) do 13 maja (godz. 
23:59). zamów szkolenie/-a Online Classroom Live Revision 
i/lub książki z oferty ACCA w BPP, sesja egzaminacyjna 
Czerwiec 2022.

2. Składając zamówienie wpisz kod oferty pass_with_BPP.

3. BPP zweryfikuje dostępność miejsc na wybranym przez 
Ciebie szkoleniu, możliwość dołączenia do grupy i/lub 
dostępność wybranych przez Ciebie książek. 

4. Otrzymasz potwierdzenie wraz z fakturą pro-forma. 
Rabat 30% zostanie uwzględniony na wysłanej do Ciebie 
proformie.

5. Opłać proformę jak najszybciej i prześli nam 
potwierdzenie przelewu, abyśmy mogli jak najszybiej 
rozpocząć realizację zamówienia.

6. Ilość miejsc na szkoleniu i dostępnych w ramach oferty 
specjalnej książek jest ograniczona.

7. Zostaniesz poinformowany w przypadku braku 
możliwości dołączenia do szkolenia lub braku dostępnych 
książek.

8. Rabat nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi 
dostępnymi obecnie w BPP ani ze statusem Stałego Klienta.

9. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani inne 
świadczenia.

How to use discount:

1. Between 9 May (00:01) and 13 May (23:59). order Online 
Classroom Live Revision course/-es and/or books from the 
ACCA in BPP, June 2022 sitting offer.

2. When placing your order, enter the offer code pass_
with_BPP.

3. BPP will verify the availability of places on your chosen 
course, the possibility of joining the group and/or the 
availability of your chosen books. 

4. You will receive a confirmation with a pro-forma invoice. 
The 30% discount will be reflected on the pro-forma sent 
to you.

5. Make the payment as soon as possible and send us the 
transfer confirmation so that we can start processing your 
order as soon as possible.

6. The number of places on the training and availability of 
books in this special offer is limited.

7. You will be informed if you are unable to join the training 
or there are no books available.

8. Discount cannot be combined with other special offers 
currently available at BPP or with the status of a Regular 
Customer.

9. Discount is not exchangeable for cash or other benefits.


