Akademia Nikona
Regulamin sprzedaży i realizacji Voucherów
w Akademii Nikona
Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera w Akademii Nikona („Regulamin”) określa prawa i obowiązki
Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez NIKON CEE GmbH Oddział
w Polsce („Voucher”).
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
NIKON CEE GmbH Oddział w Polsce – spółka Nikon CEE GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w
Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 180, 02-486 Warszawa,
Klient – osoba dokonująca zakupu Vouchera.
Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba okazująca voucher celem realizacji usługi.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Voucher – dokument na okaziciela, wystawiony przez Nikon CEE GmbH uprawniający do
bezgotówkowego nabycia szkoleń w ramach Akademii Nikona,
Akademia Nikona – akcja zainicjowaną, tworzona i prowadzona przez Nikon CEE GmbH
Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria, działającą poprzez Nikon CEE GmbH Oddział w Polsce,
NIP: 1070037144 polegającą na przeprowadzaniu działań edukacyjnych związanych z zastosowaniem
produktów oferowanych przez Nikon w fotografii i dziedzinach pokrewnych w szczególności w formie
szkoleń oraz prowadzenia dedykowanego serwisu internetowego www.akademianikona.pl.
§1
1. Voucher jest dokumentem na okaziciela, wystawianym przez Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oddział w Polsce („Nikon”), umożliwiającym płatność za usługę, wydawanym w
formie elektronicznej zawierającym kwotę, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać na szkolenia
w ramach Akademii Nikona.
2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość
usługi, którą Posiadacz może nabyć od Nikon na podstawie Vouchera. Minimalna wartość Vouchera
wynosi 100 zł, kolejne wartości voucherów to 300 zł, 500 zł, 1500 zł oraz 3000 zł. Istnieje również
możliwość indywidualnego ustalenia wartości Vouchera na dowolną kwotę lecz nie mniejszą niż 500
złotych.
3. Termin ważności Vouchera wynosi 1 rok od dnia jego zakupu.
4. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.

§2
1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona na stronie https://www.akademianikona.pl Aby dokonać
zakupu Vouchera w Akademii Nikona Klient musi mieć zarejestrowany profil: https://
www.akademianikona.pl/logowanie.
2. Klient dokonuje wyboru wartości Vouchera.
3. Po zamówieniu i opłaceniu Vouchera automatycznie zostanie wystawiona nota księgowa na dane,
które zostały podane w profilu osoby nabywającej Voucher przed dokonaniem zamówienia.
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4. Ze względu na przerwy techniczne w działaniu PayU pod koniec każdego miesiąca, płatność może
zostać zaksięgowana w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca. Voucher i nota księgowa
zostaną wówczas przesłane automatycznie po zaksięgowaniu płatności.
5. Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta przez system płatności on-line Akademii Nikona,
na podstawie noty księgowej wystawionej przez Nikon.
6. Każdy Voucher ma indywidualny kod, obniżający kwotę do zapłaty przy zakupie szkoleń w ramach
Akademii Nikona o wartość zakupionego Vouchera.
7. Kod Vouchera można aktywować tylko raz i może go użyć wyłącznie jedna osoba. Po aktywacji
Vouchera można z niego korzystać wielokrotnie, w częściach, aż do wykorzystania pełnej wartości
Vouchera.
8. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż
wartość nabytego szkolenia w Akademii Nikona. Każde zamówienie opłacone Voucherem pomniejsza
jego wartość.
9. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
10. Nikon nie ponosi odpowiedzialności za skopiowane, zgubione lub skradzione Vouchery lub ich
wykorzystanie bez zgody osoby nabywającej Voucher.
11. Aby zrealizować Voucher, należy mieć zarejestrowany profil na stronie https://
www.akademianikona.pl/logowanie.
12. W przypadku realizacji Vouchera, należy dodać Voucher do swojego profilu, poprzez wpisanie
indywidualnego kodu z Vouchera.
13. Po dodaniu wybranych szkoleń do koszyka, można za nie zapłacić Voucherem, wybierając opcję
„Opłać voucherem”.
14. Zapłata za wybrane szkolenie zostanie obniżona o wartość Vouchera.
15. W przypadku gdy wartość wybranych szkoleń jest wyższa niż kwota dostępna na Voucherze, nastąpi
automatyczne przekierowanie na stronę systemu płatności on-line Akademii Nikona, celem
uregulowania ej kwoty pozostałej do zapłaty. Nikon wystawi fakturę za szkolenie na dane, które będą
wprowadzone w profilu zamawiającego szkolenie/realizującego voucher.
16. W przypadku gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość wybranych szkoleń, Voucher pokrywa
zamówienie w całości a pozostała kwota będzie dostępna do wykorzystania na kolejne zakupy w
Akademii Nikona w terminie określonym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
17. Po opłaceniu Vouchera i zatwierdzeniu warunków sprzedaży nastąpi zapisanie na listę obecności na
wybranym szkoleniu. Nie można zapisać się na szkolenie, na które została już wyczerpana pula
wolnych miejsc.
18. Stan wykorzystania Vouchera można sprawdzić na profilu z zakładce „Twoje konto”: https://
www.akademianikona.pl/konto.
19. Na 7 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia, uczestnicy szkolenia otrzymają drogą
elektroniczną na adres mailowy wskazany w profilu, zaproszenie na szkolenie, zawierające wszelkie
szczegóły dotyczące miejsca, planu szkolenia oraz wymogów wykładowcy.
20. Akademia Nikona zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, w przypadku niezgłoszenia się
minimalnej liczby uczestników, podanej każdorazowo przy opisie danego szkolenia na stronie
internetowej Akademii Nikona.
21. W przypadku opisanym w punkcie 20 powyżej, Akademia Nikona informuje osoby, które wyraziły
chęć uczestnictwa w danym szkoleniu o odwołaniu szkolenia. W takim przypadku, kwota za
zamówione szkolenie wraca na Voucher i można ją wykorzystać na dowolne z dostępnych szkoleń a
jego ważność zostaje przedłużona o czas od daty zamówienia do daty odwołania szkolenia.
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§3
1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od
umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera.
Odstąpienie nie jest możliwe w przypadku, gdy Voucher zostanie wykorzystany.
2. Do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera stosuje się postanowienia § 5 Regulaminu Akademii
Nikona, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§4
1. Jeżeli w trakcie szkolenia Klient lub Posiadacz Vouchera stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Nikon CEE.
2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez NIKON CEE GmbH Oddział w Polsce zgodnie z
postanowieniami § 5 Regulaminu Akademii Nikona, który stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
§5
1. NIKON CEE GmbH Oddział w Polsce, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje,
że: - jest administratorem danych osobowych Klientów przekazanych w celu realizacji usług
określonych w Regulaminie (dane), - dane te będą przetwarzane przez Nikon w celu zawarcia i
realizacji umowy o zakup vouchera oraz marketingu własnych produktów lub usług
Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z usług
świadczonych przez Nikon na podstawie Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług
rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w
momencie zamówienia usługi), chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.
3. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji voucherów w Akademii Nikona jest dostępna na
stronie internetowej www.akademianikona.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 września 2018 roku.
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