
REGULAMIN PROMOCJI „PRZECHOWAJ BUDŻET” 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji dotyczące przechowania budżetu szkoleniowego  

w celu realizacji usługi w odroczonym terminie. 

2. Promocja dotyczy wszystkich Szkoleń oferowanych przez INPROGRESS oraz usługi Subskrypcja 

Inprogress Plus  6 miesięcy bez limitu.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednio stosuje się Regulamin 

świadczenia usług z dnia 03.10.2022 r. dostępny na stronie www.inprogress.pl . 

§ 2 

1. W trakcie trwania promocji obowiązują aktualne ceny Szkoleń,  Egzaminów,  Subskrypcji Inprogress 

Plus  oraz innych dodatków, wskazane w Serwisie www.inprogress.pl . 

2. Wysłanie Zgłoszenia na Szkolenie wraz z dokonaniem  płatności  w ramach promocji, możliwe jest 

maksymalnie  do 14 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez Serwis 

www.inprogress.pl  w polu  „Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)”, wpisując nazwę promocji 

„Przechowaj budżet”. Zamówione Szkolenie należy zrealizować w terminie nieprzekraczającym 

30.06.2023 r.  

3. Zgłoszenie na usługę Subskrypcja Inprogress Plus wraz dokonaniem płatności w ramach promocji  

możliwe jest do 31.12.2022 r.. Rozpoczęcie korzystania z usługi  Subskrypcja Inprogress Plus 

możliwe jest maksymalnie do 01.03.2023 r. W celu uruchomienia usługi Subskrypcja Inprogress 

Plus Zgłoszenie należy wysłać poprzez Serwis www.inprogress.pl,  wpisując w polu  

„Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)” nazwę promocji : „Przechowaj budżet”  oraz termin 

uruchomienia usługi, nie późniejszy niż 01.03.2023 r. 

4. Korzystając z promocji “Przechowaj budżet” czas obowiązywania Subskrypcji Inprogress Plus 

zostaje wydłużony o 14 dni kalendarzowych.  

5. Przy płatnościach za Zgłoszenie obowiązuje data zaksięgowania się środków na rachunku 

bankowym INPROGRESS. 

6. Termin na odstąpienie od Umowy przez Konsumenta w przypadku Umów  o świadczenie usług 

szkoleniowych zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  zostaje wydłużony do 

dnia 08.01.2023 r. Zapis ten nie dotyczy Umów zawieranych przez Konsumenta, dotyczących usługi 

Subskrypcja Inprogress Plus dla których termin na odstąpienie od Umowy obowiązuje zgodnie z  

§ 3 Załącznika  nr 1 Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umów z Konsumentami.  

7. Regulamin promocji „ Przechowaj budżet” wchodzi w życie z dniem 17.10.2022 
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