
REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW 

MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o.  

 

1. Vouchery  („Vouchery”) mają  wartości kwotowe: 500 zł, 1000 zł, 1500 zł  i 2000 zł.  

2. Vouchery można wykorzystać przez roku od daty zakupu.   

3. Vouchery do wykorzystania na dowolne szkolenie z oferty szkoleniowej dla lekarzy i techników 

weterynarii znajdującej się na www.mastervet.pl – szkolenia dla lekarzy weterynarii/szkolenia dla 

techników weterynarii.  

4. Vouchery są generowane indywidualnie (każdy posiada numer) oraz przypisane do osoby. 

5. Voucher może być wykorzystany jedynie w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość 

Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest 

wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała 

kwota pozostaje do opłacenia. 

6. Na Voucherach jest umieszczony numer Vouchera, który należy wprowadzić w odpowiednim polu 

formularza zgłoszeniowego, zgłaszając się na wybrane szkolenie.  

7. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie 

jednego vouchera na jedno szkolenie. 

8. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne. 

9. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią 

regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia. 

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy  mają następujące znaczenie: 

a. Sprzedawca – MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o.  

b. Nabywca- osoba kupująca Voucher. 

c. Obdarowany- osoba, dla której bon jest przeznaczony, realizująca voucher. 

d. Bon podarunkow/voucher/karta podarunkowa –  wymiennie. 

 

Zakup Vouchera 

1. Chęć zakupu vouchera należy zgłosić mailowo na adres mastervet@mastervet.pl  

2. Zakup vouchera odbywa się poprzez podanie danych osoby obdarowanej (imię i nazwisko), 

danych osoby nabywającej łącznie z danymi do faktury, wyboru wartości vouchera, adresu 

wysyłki vouchera oraz dokonania przelewu. Nabywca przelewa ustaloną kwotę na wskazane 

konto bankowe na podstawie otrzymanej faktury a Sprzedawca przesyła kurierem zakupiony 

Voucher.   

http://www.mastervet.pl/
mailto:mastervet@mastervet.pl


3. Wartość vouchera do wyboru to: 500zł,  1000 zł, 1500 zł lub 2000 zł. 

4. Nabywca otrzymuje drogą e-mail fakturę do zapłaty.  

5. Nabywca otrzymuje bon podarunkowy w postaci papierowej wraz z imieniem i nazwiskiem  

Obdarowanego oraz informacjami  takimi jak: nr bonu, data ważności, krótka instrukcja 

wykorzystania vouchera.  

6. Ważność bonu od  dnia zakupu przez rok kalendarzowy  jest umieszczona na nim. Ważność 

bonu nie jest przedłużana. 

7. Nabywca przekazuje voucher Obdarowanemu, który w celu wykorzystania go musi dokonać 

wyboru szkolenia z oferty na www.mastervet.pl, zapoznać się z ofertą cenową, wypełnić 

formularz zgłoszeniowy i dopłacić różnicę w cenie (jeżeli jest taka potrzeba) – wszystkie 

informacje otrzymuje w potwierdzaniu rezerwacji miejsca wysyłanego przez Sprzedawcę.  

8. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie jego ważności- 

Nabywcy nie przysługuje zwrot środków. 

9. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

10. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór vouchera oświadcza, 

że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych 

zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 

Realizacja Vouchera 

1. Obdarowany dokonuje wyboru szkolenia z oferty szkoleń dla lekarzy i techników weterynarii 

znajdującej się na www.mastervet.pl. Zapoznaje się z ofertą cenową, wypełnia formularz 

zgłoszeniowy, wpisując w zaznaczonym polu numer vouchera i przesyła go do Sprzedawcy. 

Następnie otrzymuje potwierdzanie rezerwacji miejsca na szkoleniu z pełną informacją.  

2. Obdarowany musi wykorzystać voucher od daty zakupu przez rok kalendarzowy.   

3.  W wypadku upływu terminu ważności vouchera i nie wykorzystania go,  Nabywca i 

Obdarowany nie może żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Sprzedawcy. 

4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

 

 

Zespół MasterVet.  
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