
 

          
       

REGULAMIN PROMOCJI - WIOSNA 2023 
      

      
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji jest Berlitz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 
69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000119749, o kapitale zakładowym w 
wysokości: 1 171 350 zł złotych opłaconym w całości, NIP 526-021-52-66; zwana dalej 
„Organizatorem”.  

2. Promocja ma charakter ogólnokrajowy i jest dostępna we wszystkich szkołach językowych 
Berlitz Poland Sp. Z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna lista szkół znajduje się 
na stronie www.berlitz.com/pl-pl/szkola-jezykowa.  

3. Promocja trwa od dnia 13.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. i jest skierowana do klientów 
indywidualnych.            

4. W ramach promocji Klientowi przysługuje: 
a. Rabat w wysokości 15% od ceny bazowej zgodnej z cennikiem, na zakup programu 

Berlitz Flex na okres 12 m-cy.   
b. Przy wykupieniu pakietu lekcji języka obcego w ramach kursu indywidualnego dla 

dorosłych i dla dzieci (min. 30 lekcji): 10% lekcji gratis do każdego pakietu 
c. Przy zakupie Kursu Total Immersion: 

• 1000 zł zniżki przy zakupie jednego kursu 
• 5 kursów Total Immersion w cenie 4 przy zakupie minimum 5 kursów. 

 
 

 

§ 2 Warunki promocji 

1. W Promocji udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne,  posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, zwane „Klientami”, które to osoby w okresie trwania Promocji 
zakupią kurs językowy o którym mowa w § 1 pkt 4. 

2. Aby skorzystać z Promocji należy:  
a. w czasie jej trwania wskazanym w § 1 pkt. 3 podpisać umowę na wybrany kurs 

językowy 
b. dokonać płatności za każdy z kursów: jednorazowej przed rozpoczęciem kursu 

(jednak nie później niż do ostatniego dnia trwania promocji) lub kredytem bankowym 
za minimum jeden semestr lub poziom. 

c. wyrazić zgodę do dołączenia do Berlitz Club 
3. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają pracownicy Berlitz Poland Sp. Z o.o., 

powołani przez Organizatora, którzy w razie potrzeby będą pomagać w rozstrzygnięciu 
wątpliwości dotyczących zasad Promocji.  

http://www.berlitz.com/pl-pl/szkola-jezykowa


4. Udział w Promocji oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika/ów na warunki Promocji 
określone niniejszym Regulaminem. 

5. Lekcje języka obcego zakupione w ramach Promocji muszą zostać zrealizowane w terminie 
do 31.08.2023 r w ramach dostępnego grafiku Berlitz. Ostateczny termin uruchomienia 
kursu Flex to 30.06.2023 r.  

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami.  
 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres 
Organizatora.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez okres trwania 
Promocji oraz w ciągu 30 dni po upływie jej trwania. W przypadku przesłania reklamacji drogą 
pocztową, o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej 
w Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
Organizatora.  

5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostatecznym i wiążącym stanowiskiem Organizatora.  

 
§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana 
nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji. Informacje o zmianie Regulaminu podane 
będą pod adresem internetowym wskazanym w § 4 pkt. 2 ze stosownym wyprzedzeniem.  

2. Regulamin Promocji będzie dostępny do wglądu przez cały czas trwania Promocji w szkołach 
Berlitz Poland Sp. Z o.o. oraz pod adresem internetowym: https://www.berlitz.com/pl-
pl/lp/aktualne-promocje. 

3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem otrzymania informacji 
dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia 
Promocji, będącego Administratorem danych osobowych. Klauzula informacyjna dostępna 
jest pod adresem https://www.berlitz.com/pl-pl/ochrona-danych tutaj.  

4. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 
Promocją będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do 
porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy polskiego prawa  
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