Groupon
Studio Tańca Art of Move

1 z 4 Kursów Tańca dla Dwojga w Studiu Tańca Art of
Move

Wartość grouponu: 280,00 zł

Kod grouponu: 134/5684
Ważny od 17.11.2011 do 17.04.2012

Kod zabezpieczający: BF0803FB06
Numer oferty: 1497912

Dane firmy : Studio Tańca Art of Move
ul. Smoluchowskiego 7, 60-179 Poznań, Tel. 692 503 505
http://www.artofmove.pl/, Godziny otwarcia: pon.-pt. 15-21
Warunki

Grouponważny od 17.11.2011 do 17.04.2012 i dostępny od razu po zakupie w zakładce„Moje konto”,
Ofertaobejmuje 1 z 4 kursów tańca w parach: bachata, salsa cubana, taniectowarzyski, taniec weselny
(6 spotkań po 90 min.), Grouponprzeznaczony jest dla 2 osób, Zajęciaodbywają się według grafiku na
stronie internetowej, Ograniczonaliczba miejsc w grupach – o przydziale decyduje kolejność zgłoszeń,
Rezerwacjatel. 692 503 505 (pon.-pt. w godz. 12-20) lub mailowa: biuro@artofmove.pl. Wprzypadku
nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem, grouponprzepada

Jak to działa?
Masz już groupon

Dokonaj rezerwacji

Skorzystaj z grouponu

Zapraszamy ponownie!

Masz pytanie: Obsługa klienta Groupon: (22) 496 08 88 (pon. – pt. 9-18) , Wyślij e-mail: info [at] groupon.pl

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy
Użytkownicy serwisu będący konsumentami mogą odstąpić od umowy sprzedaży kuponu bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez
przesłanie na adres Groupon stosownego oświadczenia w formie pisemnej (np. list lub e-mail ) lub przez odesłanie kuponu. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez
użytkownika serwisu pouczenia w formie pisemnej oraz wypełnieniu przez Groupon obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania kuponu przez użytkownika serwisu. W
celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Po zrealizowaniu kuponu u jednego z naszych Partnerów, odstąpienie od
umowy nie jest możliwe. Oświadczenia można kierować na adres: Groupon Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 123a | Warszawa 02-017, Polska
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia
odstąpienia od umowy.

