WARUNKI REALIZACJI OFERTY DLA NAUCZYCIELI
PRZY PROGRAMIE PEARSON SUPPORT I PEARSON HILFSPAKET
§ 1.
Warunki Realizacji Oferty określają zasady SPRZEDAŻY materiałów dydaktycznych dla
szkół i nauczycieli uczestników programu Pearson Support – Pearson Hilfspaket
organizowanego przez Pearson Central Europe Sp. z o.o. skierowanego do: szkół
państwowych, szkół prywatnych o uprawnieniach szkół publicznych, szkół społecznych,
a także zatrudnionych w nich nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Regulamin
Programu Pearson Support – Pearson Hilfspaket dostępny jest na stronie:
http://www.pearson.pl/pub/angielski/uploaddocs/regulamin-nowy-pearson-support-.pdf
§ 2.
Sprzedaż i Wysyłkę realizuje Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 15/17, 01-217
Warszawa, kapitał Zakładowy 1 500 000,00- zł, nr KRS 0000267892, sąd rejestru: Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 5272523217,
Numer rachunku 13 2490 0005 0000 4600 5869 5571 zwane w dalej Dystrybutorem

§ 3.
Nauczyciele, którzy uczestniczą w Programie, szkoły, w których uczą, a także ich organy
prowadzące mają możliwość zakupu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w cenach
obniżonych w stosunku do cen katalogowych. Każdy nauczyciel może nabyć
jednorazowo jeden egzemplarz każdego materiału dydaktycznego, a każda szkoła i
każdy organ prowadzący – maksymalnie tyle publikacji danego rodzaju, ilu nauczycieli z
danej szkoły lub ze szkół prowadzonych przez dany organ uczestniczy w Programie.
§ 4.
Aby dokonać zakupu materiałów dydaktycznych w obniżonej cenie w stosunku do
cen katalogowych należy:
1. Na stronie www.pearson.eduksiazka.pl poprzez link przejść do formularza zamówienia
2. Wypełnić formularz „Krok 1” podając swoje dane oraz nazwę i adres szkoły UWAGA!
Wysyłka kierowana jest tylko na adres szkoły, jeżeli szkoły nie ma na liście skontaktuj się z
konsultantem wydawnictwa Pearson http://www.pearson.pl/angielski/konsultanci lub
http://www.pearson.pl/niemiecki/konsultanci
3. Wypełnić formularz „Krok 2” wpisując nazwę kursu lub numer ISBN podręcznika
4. Wypełnić formularz „Krok 3” wybierając zamawiane pomoce dydaktyczne
5. Podsumowanie – istnieje możliwość zmiany wprowadzonych danych z Krok 1 – 3
6. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w kwocie 15,- PLN BRUTTO
(12,20 NETTO) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 100,- PLN BRUTTO,
powyżej tej kwoty koszt przesyłki pokrywa Dystrybutor.
7. Forma płatności
- Pobranie - płatność przy odbiorze
- Kredyt - przelew z 14 dniowym terminem płatności
Numer rachunku 13 2490 0005 0000 4600 5869 5571
(w tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia)

8. Przed zatwierdzeniem zamówienia konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem
Pearson Support - Pearson Hilfspake oraz Warunkami Realizacji oferty dla
nauczycieli i akceptacja postanowień, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej.
9. Po kliknięciu „Wyślij zamówienie”, zamówienie przekazane jest do realizacji.
§ 5.
1. Materiały dydaktyczne wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia
kompletnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej FeDex lub DHL.
2. W przypadku gdy wybrane publikacje nie będą dostępne w magazynie Dystrybutora,
czas oczekiwania może się wydłużyć do 30 dni lub dłużej, jeżeli dana publikacja nie
jest dostępna w magazynie w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku Dystrybutor
zastrzega sobie prawo kontaktu w sprawie uzgodnienia publikacji zamiennych.
3. Na zakupione Pomoce dydaktyczne wystawiana zostanie Faktura VAT i wysyłana
drogą mailową na adres podany podczas wypełniania formularza.
4. Wszystkie zamówienia wymagają weryfikacji przez konsultanta Dystrybutora.

§ 6.
1. Administratorem danych osób składających zamówienie na Pomoce Dydaktyczne
jest Dystrybutor. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i Obsługi
zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
realizacji zamówienia.
3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.
4. Dystrybutor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. W przypadku powzięcia przez Dystrybutora uzasadnionych wątpliwości, co do
zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Składającego zamówienie
podczas Rejestracji, Dystrybutor zastrzega sobie prawo ich weryfikacji a nawet odmowy
realizacji zamówienia.
6. Dystrybutor uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§ 7.
1. Ewentualne Reklamacje należy składać na adres: Platforma Dystrybucyjna
EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o. ul. Pass 19 magazyn nr 7,
05-870 Błonie; drogą mailową na adres: pearson@eduksiazka.pl
2. Dystrybutor odpowiada wyłącznie za niedochowanie należytej staranności
przy wykonywaniu Umowy, do wysokości ceny sprzedaży.
3. W przypadku sporów dotyczących zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży właściwy
będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
przez Dystrybutora.

