
ZASADY ZAKUPU VOUCHERA ŚWIĄTECZNEGO
Aby kupić bliskiej osobie w prezencie udział w warsztatach cukierniczych należy:

1. Skontaktować się z nami i podać:

- Imię, nazwisko i nr tel uczestnika warsztatu cukierniczego
- Imię, nazwisko i nr tel do siebie (osoby kupującej)
- Wartość zakupu (270, 370, 450 lub 500 zł).

  Wybrać opcję wysyłki : 

- Jako dokument pdf na Twój adres e-mail i do własnego spakowania (forma bezpłatna, 
wliczony jest tylko zakup vouchera)
- Jako paczkę wysłaną poprzez kuriera, zapakowaną przez nas w kartonik ze świątecznymi 
drobiazgami (wliczony jest koszt vouchera + koszt przesyłki 15 zł; koszt zapakowania 
i wydrukowania ponosimy my).

2. Vouchery świąteczne będą wysyłane 1 , 15 i 18  grudnia 2017 
(termin wysłania zależny jest od daty wpływu płatności na nasze konto).

3. Czas ważności wykorzystania vouchera świątecznego trwa od 13 stycznia 
do 18 marca 2018. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie ma miejsc na wybrany warsztat. 
Wówczas voucher można wykorzystać w późniejszym terminie, ale najpóźniej 
do 1 czerwca 2018.

4. Voucher świąteczny można wykorzystać na każdy temat warsztatu.
Jeśli cena przewyższa wartość vouchera, to osoba uczestnicząca będzie musiała dopłacić 
brakująca różnicę. Jeśli cena warsztatu będzie niższa niż wartość vouchera, to wówczas 
nadpłata przechodzi na inny wybrany kurs.

5. W warsztatach mogą wziąć udział osoby od 16. roku życia.

6. Po zakupie vouchera nie ma możliwości zwrotu i oferta jest traktowana jako oferta 
specjalna.

7. Warsztaty cukiernicze odbywać się będą w Gdyni przy ulicy 
Hieronima Derdowskiego 7 w pracowni „Akademii Sztuki Cukierniczej”.

8. Zakup vouchera jest możliwy poprzez nasze biuro: 

- E-maila: biuro@akademiasztukicukierniczej.pl
- Tel: 696-221-581
- Wiadomość poprzez nasz profil na facebooku: 
https://web.facebook.com/akademiasztukicukierniczej.

9. Zapisy na konkretne warsztaty będą możliwe od 3 stycznia 2018 
poprzez wyżej wymienione kanały komunikacji.

10. Warunki nie opisane powyżej znajdują się w ogólnym regulaminie Akademii Sztuki 
Cukierniczej, który jest na stronie internetowej: 
http://akademiasztukicukierniczej.pl/regulamin-akademii-sztuki-cukierniczej.


