1. Ceny szkoleń/usług otwartych dostępnych w ramach Vouchera znajdują się na
stronie: https://leanpassion.pl/voucher/
2. Ceny szkoleń/usług zamkniętych ustalane są każdorazowo indywidualnie podczas
kontaktu z konsultantem.
3. Voucher jest wystawiany na firmę lub osobę prywatną.
4. Voucher można wykorzystać w okresie 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
5. Data vouchera nie ulega przedłużeniu.
6. Zamówienie Vouchera odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z
konsultantem. Podczas kontaktu zostaną Państwo poproszeni o podanie
następujących danych tj.:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu ( dalej: Kupującym)
b) nazwa firmy i dane ją identyfikujące (jeżeli faktura ma być na firmę)
c) stanowisko
d) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj (jeżeli
faktura ma być na osobę fizyczną
e) numer telefonu oraz adres email.
7. Podając dane, o których mowa w pkt.6 powyżej, Kupujący potwierdza ich
autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
8. Na podstawie podanych danych, o których mowa w pkt.6 oraz decyzji zakupowej
Kupującego Leanpassion Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT. Faktury dostarczane są
do Kupującego w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail, na co
Kupujący wyraża zgodę.
9. W momencie wystawienia faktury VAT przez Leanpassion, Umowa sprzedaży
zostaje zawarta pomiędzy Leanpassion a Kupującym.
10. Po dokonaniu płatności, otrzymają Państwo Voucher przesyłany na adres email
podany w pkt. 6.
11. Niewykorzystany Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie przysługuje też
od niego reszta w gotówce.
12. Zamiana Vouchera możliwa jest jedynie na szkolenie / usługę o większej wartości
po dokonaniu dopłaty wynikającej z różnicy ceny na podstawie faktury VAT.
13. W przypadku zapełnienia wybranej grupy szkoleniowej, odwołania szkolenia lub
jego przełożenia w okresie ważności Vouchera Leanpassion proponuje: miejsce
na kolejnym organizowanym szkoleniu, przedłużenie ważności Vouchera,
konsultacje indywidualne online/ w swojej siedzibie w Warszawie (lub,
za porozumieniem stron, w dowolnym innym miejscu).
14. Voucher przeznaczony jest dla jego Kupującego – firmy lub osoby, jeśli została
wskazana, prawa nabyte z tytułu wykupienia Vouchera podlegają przeniesieniu
jedynie po wcześniejszym kontakcie Kupującego z Leanpassion w celu
sprofilowania osoby trzeciej/firmy do szkolenia/usługi, której Voucher będzie
przekazywany.
15. Leanpassion nie realizuje zwrotów wpłaconej gotówki i nie koryguje faktur VAT
za vouchery.

