WARUNKI REALIZACJI OFERTY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO RESSOURCES HACHETTE
§ 1.
Sprzedaż i wysyłkę oferty RESSOURCES HACHETTE realizuje Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 15/17, 01-217
Warszawa, kapitał Zakładowy 1 500 000,00- zł, nr KRS 0000267892, sąd rejestru: Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy NIP: 5272523217, Numer rachunku 41 1060
0076 0000 3310 0016 5269 zwana dalej DYSTRYBUTOREM.
§ 2.
W ramach oferty RESSOURCES HACHETTE, nauczyciele języka francuskiego, szkoły, w których uczą, a
także ich organy prowadzące mają możliwość zakupu materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w
cenach obniżonych w stosunku do cen katalogowych. Każdy nauczyciel może nabyć jednorazowo
jeden egzemplarz każdego materiału dydaktycznego, a każda Szkoła i każdy organ prowadzący –
maksymalnie tyle publikacji danego rodzaju, ilu nauczycieli języka francuskiego pracuje w danej
szkole lub w szkołach prowadzonych przez dany organ.
§ 3.
Aby dokonać zakupu materiałów dydaktycznych w obniżonej cenie w stosunku do cen katalogowych,
należy:
1. Przejść do formularza pod adresem www.formularz.hachettefle.pl lub poprzez Link umieszczony na
stronie www.hachettefle.pl
2. Wypełnić formularz „KROK 1” podając swoje dane oraz nazwę i adres szkoły. UWAGA! Wysyłka
kierowana jest tylko na adres szkoły. Jeżeli szkoły nie ma na liście, należy skontaktować się z biurem
HACHETTE FLE w Polsce, tel. + 22 270 09 84
3. Wypełnić formularz „KROK 2” wpisując nazwę kursu lub numer ISBN podręcznika
4. Wypełnić formularz „KROK 3” wybierając zamawiane pomoce dydaktyczne
5. Podsumowanie – istnieje możliwość zmiany wprowadzonych danych z KROKÓW 1 – 3
6. Wyliczenie kosztu przesyłki:
Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 100,00 PLN BRUTTO - do wartości zamówienia doliczany
jest koszt przesyłki w kwocie 15,00 PLN BRUTTO (12,20 NETTO).
Koszt przesyłki o wartości powyżej 100,00 PLN BRUTTO pokrywa Dystrybutor.
7. Forma płatności:
Pobranie - płatność przy odbiorze.
Kredyt - przelew z 14-dniowym terminem płatności.
Numer rachunku 41 1060 0076 0000 3310 0016 5269 (w tytule przelewu prosimy wpisać numer
zamówienia).
8. Przed zatwierdzeniem zamówienia konieczne jest zapoznanie się z WARUNKAMI REALIZACJI
OFERTY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO RESSOURCES HACHETTE i akceptacja ich

postanowień, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie
informacji handlowej.
9. Po kliknięciu „Wyślij zamówienie”, zamówienie przekazane jest do realizacji.
§ 4.
1. Materiały dydaktyczne wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia kompletnego
zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej FeDex lub DHL.
2. Jeżeli zamawiana publikacja nie jest dostępna w magazynie Dystrybutora - Dystrybutor zastrzega
sobie prawo kontaktu z zamawiającym w sprawie uzgodnienia publikacji zamiennej.
3. Na zakupione pomoce dydaktyczne wystawiana zostanie faktura VAT. Faktura jest wysyłana drogą
mailową na adres podany podczas wypełniania formularza oraz dołączana w formie papierowej do
przesyłki.
4. Wszystkie zamówienia wymagają weryfikacji przez przedstawiciela HACHETTE FLE w Polsce.
§ 5.
1. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie w ramach oferty RESSOURCES
HACHETTE jest Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia i nie będą udostępniane
innym podmiotom.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia.
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
4. Dystrybutor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. W przypadku powzięcia przez Dystrybutora uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą
bądź aktualności danych podanych przez osobę składającą zamówienie podczas rejestracji,
Dystrybutor zastrzega sobie prawo ich weryfikacji, a nawet odmowy realizacji zamówienia.
6. Dystrybutor uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
§ 6.
1. Ewentualne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: Platforma Dystrybucyjna
EDUKSIĄŻKA Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, z dopiskiem Hachette FLE, lub pocztą
elektroniczną na adres: hachettefle@hachettefle.pl
2. Dystrybutor odpowiada wyłącznie za niedochowanie należytej staranności przy realizacji
zamówienia, do wysokości jego wartości liczonej w cenach sprzedaży.
3. W przypadku innych sporów dotyczących zawarcia i realizacji umowy sprzedaży właściwym będzie
sąd powszechny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dystrybutora.

