SKRÓT UMOWY:
Najważniejsze informacje:
●
●
●
●
●

Lagunita Education zobowiązuje się do przygotowania Klienta do egzaminu TOEFL iBT
w ramach sześciu (6) godzin zegarowych korepetycji.
Koszt usługi to 1800 złotych, płatne przelewem na konto 97 1050 1025 1000 0090
8033 7026 w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Lagunita Education faktury.
W przypadku natychmiastowej opłaty, Klient otrzyma za darmo dodatkową godzinę
konsultacji edukacyjnych.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień umowy zapraszamy do kontaktu
pod adresem mailowym office@lagunita.education lub telefonem +48 531 60 60 03.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH:
Strony umowy:
Świadczący usługę:

Klient:

Lagunita Education

Jateusz Manczura

zarejestrowana jako
DREAMS.VENTURES Sp. z o.o.

o następujących
danych osobowych

Siedziba: 25-018 Kielce, ul. Żytnia 14A
Adres e-mail: office@lagunita.education
Numer konta: 97 1050 1025 1000 0090 8033
7026
Telefon: +48 531 60 60 03
Wpis do KRS: 0000777495
NIP: 9592022430
REGON: 38287367000000

Adres: ul. Lagunity 314/15, 31-415 Warszawa
Adres e-mail: jateusz@manczura.education
Telefon: +48 605 620 882
Numer dowodu osobistego: AWT0155198
Numer PESEL: 95062351366

Przedmiot umowy:
6 godzin zegarowych przygotowujących do egzaminu TOEFL iBT w postaci zajęć
przeprowadzanych online lub w siedzibie Lagunita Education, wedle preferencji Klienta. Co do
zasady niestawienie się Klienta na zajęcia w umówionym terminie spowoduje utratę danych zajęć.
Wyjątkowo Lagunita Education może zadecydować o zachowaniu zajęć z uwagi na przedstawione
przez Klienta nazdwyczajne okoliczności.

Niestawienie się na zajęcia w umówionym terminie spowoduje utratę danych zajęć z wyjątkiem
nagłych i drastycznych okoliczności, w wypadku których Lagunita Education może zdecydować o
zmianie terminu zajęć, lub uprzedzić korepetytora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem
zajęć.
Obowiązki stron:

●
●

Lagunita Education

Klient

zobowiązuje się do

zobowiązuje się do

przestrzegania regulaminu zajęć, który
jest załącznikiem do niniejszej umowy
należytego wykonania usługi, która
jest przedmiotem niniejszej umowy

●

●

terminowego pokrycia wynagrodzenia
dla Lagunita Eduation zgodnie ze
strukturą opłaty i określonym, będącą
częścią niniejszej umowy
przestrzegania regulaminu zajęć, który
jest załącznikiem do niniejszej umowy

Wynagrodzenie:
Wysokość wynagrodzenia: 1,300 złotych (tysiąc trzysta złotych)
Struktura: jedna rata w wysokości 1,300 złotych
Sposób zapłaty: Przelewem na rachunek 97 1050 1025 1000 0090 8033 7026 lub alternatywny
zaproponowany przez Lagunita Eduation
Termin zapłaty: 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Lagunita Education
W przypadku natychmiastowej opłaty: dodatkowa godzina konsultacji edukacyjnych za darmo
dla Klienta. Za natychmiastową opłatę uznaje się wysłanie przelewu całej kwoty na konto LE w
dniu zawarcia umowy lub ekwiwalent zaproponowany przez Lagunita Education.
W przypadku chęci wypowiedzenia lub zmiany umowy:
Klient może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. W takim przypadku Lagunita Education
zwróci mu wpłaconą sumę po odjęciu dotychczasowych kosztów wykonania usługi oraz
20-procentowej opłaty z tytułu wypowiedzenia umowy po upływie 14 dni ustawowo
przeznaczonego okresu na tę czynność. [Przykład]

Brak zadowolenia z (nie)wykonanej usługi
W przypadku braku zadowolenia z usługi lub jej niewykonania, Klient może zgłosić reklamację na
adres:
reklamacje@lagunita.education
Lagunita Education odpowie na reklamacje w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia.
W przypadku zawarcia umowy na odległość:

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny poprzez
pisemne odstąpienie od umowy i dostarczenie dokumentu:
1) Osobiście
2) Pocztą elektroniczną na adres office@lagunita.education
3) Listem poleconym na adres siedziby Lagunita Education (ul. Żytnia 14A, 25-018
Warszawa)
Do niniejszej umowy załączony jest wzór odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Lagunita Education zwraca pieniądze w ciągu 10 dni od dnia
otrzymania dokumentu odstąpienia.
Na życzenie Klienta Lagunita Education może rozpocząć wykonywanie usługi w okresie
obowiązywania prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku kwota zwrócona Klientowi
zostanie pomniejszona o poniesione do momentu wypowiedzenia koszty wykonania usługi.
Dane osobowe:
W związku z unijnymi regulacjami odnośnie danych osobowych (tzw. RODO), administratorem
danych Klientów Lagunita Education jest:
dreams.ventures sp. z.o.o. z siedzibą w Kielcach,
ul. Żytnia 14A, 25-018 Kielce, Polska
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, kontakt w tej sprawie jest możliwy
pod adresem e-mail:
iodo@lagunita.education

Postanowienia dodatkowe:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich w celu należytego wykonania umowy
przez Lagunita Education oraz przedstawienia oferty przydatych produktów firmy.
Wszystkie spory strony zgadzają się rozwiązywać polubownie, a jeśli to okaże się niemożliwe, to
spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Lagunita Education.
Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika
konsumentów.
Koszt usługi nie obejmuje opłaty rejestracyjnej za test, którą należy uiścić organizatorowi
egzaminu, opłat związanych z wysłaniem wyniku na konkretne uczelnie, ani opłat innych usług
których Lagunita Education nie jest stroną.
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy natychmiast. Przyjmuję do wiadomości, że
niniejszym odstępuję od prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. [Przykład]
[

]

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, Mateusz Janczura, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AUH 111521,
zamieszkałym w Warszawie, ul. Chmielna 14/2, 00-020, oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od Umowy o
świadczenie usług wspierających edukację zawartej dnia ...................... dotyczącej zakupu
usługi/produktu ……………………………………………
Podpis:

