REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE
1. Dokonując płatności w serwisie superprawojazdy.pl akceptujesz regulamin
płatności superprawojazdy.pl Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego
przestrzegania.

2. Serwis superprawojazdy.pl jest platformą zakupową prowadzoną
przez:
SUPERPRAWOJAZDY SP Z O O
ul. Juliusza Kossaka 72
85-303 Bydgoszcz
NIP: 9532761566

W serwisie prezentowane są usługi szkoły jazdy nazywanej w dalszej
części sprzedawcą:
"AS" OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW Marcin Suwała
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18
26-600 Radom
NIP: 7961494886

i zakupy dotyczą usług szkolenia kierowców, kurs na prawo jazdy, jazdy
doszkalające prezentowanych przez tę szkołę jazdy.
4. Zakupy odbywają się poprzez płatności online.
świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Podmiotem

5. Dostępne formy płatności to przelewy online oraz karty płatnicze
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
6. Zakupiona usługa zostanie wykonana przez sprzedającego w ciągu
roku od dnia zakupu usługi.
7. W przypadku płatności częściowej za usługę, usługa zostanie
wykonana po opłaceniu pełnej kwoty wartości usługi.
8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania na rachunku
bankowym Sprzedawcy
9.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za
transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Zgodnie z przepisami regulującymi warunki zawarcia umowy na
odległość kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu.
11. W przypadku reklamacji lub problemów z wyegzekwowaniem
wykonania usługi prosimy o kontakt z właścicielem serwisu
superprawojazdy.pl pod numerem telefonu +48880900950.
12. Usługa wykonywana jest w lokalizacji przedstawionej przy
prezentacji usługi i nie wymaga, żadnych dodatkowych kosztów
dostawy.
13. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych
Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
14. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu
świadczenia przez Usługodawcę usług. Dane są przetwarzane
wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Użytkownika.
15. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
16. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z
prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a
zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
17. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych
osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza
danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
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