BON RABATOWY
W 2017 roku wprowadziliśmy do użytku bony rabatowe upoważniające do
otrzymania 10% oraz 15% rabatu na udział w kolejnym kursie Falmedu. Po ukończeniu
pierwszego kursu uczestnik otrzymuje bon rabatowy na 10%. Po ukończeniu drugiego
kursu uczestnik otrzymuje bon rabatowy na 15%. Dwa bony, na 10 oraz 15% rabatu to
maksymalna ilość jaką może otrzymać każdy fizjoterapeuta. Za udział w trzecim
i kolejnych kursach Falmedu nie przydzielamy dodatkowych bonów rabatowych.
Bony rabatowe są imienne, posiadają także numer ewidencyjny. Ponadto każdy
z bonów rabatowych posiada określony termin przydatności. Wszystkie te informacje
znajdują się na bonie rabatowym.
Wygląd bonu rabatowego

Regulamin korzystania z bonów rabatowych
1. Bon rabatowy o danym numerze ewidencyjnym można wykorzystać tylko raz.
2. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego bonu rabatowego to wpisz jego numer
w formularzu zgłoszeniowym na kurs w polu „Bon rabatowy nr”.
3. W zaproszeniu na kurs – dokumencie przesyłanym w odpowiedzi na zgłoszenie
uczestnika – znajduje się kwota jaką należy zapłacić za udział w szkoleniu. Kwota
ta będzie pomniejszona o wartość bonu rabatowego, którego numer uczestnik
podał w formularzu zgłoszeniowym.
4. Bon rabatowy można wykorzystać zgłaszając się na dowolny kurs znajdujący się
w ofercie Falmedu.
5. Dopuszcza się wykorzystanie maksymalnie dwóch bonów rabatowych na jeden
kurs. W takiej sytuacji rabat z obu bonów zostanie zsumowany.
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6. Bon rabatowy można przekazać innemu fizjoterapeucie. Należy o fakcie
przekazania bonu rabatowego poinformować Falmed wysyłając maila na adres:
osrodek@falmed.pl, w treści wiadomości podając numer bonu rabatowego oraz
imię i nazwisko fizjoterapeuty, któremu przekazano bon rabatowy.
7. Fizjoterapeuta, który otrzymał od innego fizjoterapeuty bon rabatowy 10%, za
udział w kursie otrzyma bon rabatowy 15%. Fizjoterapeuta, który otrzymał od
innego fizjoterapeuty bon rabatowy na 15%, za udział w kursie otrzyma bon
rabatowy 10%.
8. Dopuszcza się przyznanie maksymalnie dwóch bonów rabatowych, na 10% oraz
15% dla jednej osoby. Imię i nazwisko każdej osoby, która wykorzystuje bon
rabatowy jest

odnotowywane

w

wewnętrznej

ewidencji

Falmedu.

Po

wykorzystaniu dwóch bonów rabatowych, na 10% i 15% uczestnikowi nie
przysługuje prawo do skorzystania z kolejnych bonów rabatowych.
9. Wszelkie reklamacje związane z bonami rabatowymi należy kierować na adres
mailowy: osrodek@falmed.pl, w tytule maila wpisując „bon rabatowy –
reklamacja”. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty
wpłynięcia. Od wydanej decyzji nie przysługuje odwołanie.
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