
 
 
 

WARUNKI REALIZACJI OFERTY 
NA NIEODPŁATNE ZESTAWY LEKTORSKIE 

 

§ 1. 
 

Warunki Realizacji Oferty określają zasady nieodpłatnego przekazywania materiałów dydaktycznych. Oferta 

skierowana jest do szkół językowych, uczelni wyższych i lektorów języka angielskiego. 

 

§ 2. 
 

Oferta realizowana jest przez Pearson Central Europe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 

01-748 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 

numerem KRS 0000090224, NIP: 527 224 1447, REGON: 016004764, kapitał zakładowy: 1 467 500,00 złotych. 

 

§ 3. 
 

Przy zakupie minimum 8 kompletów komponentów studenckich (udokumentowanym paragonem lub 

fakturą) szkoły i uczelnie mogą otrzymać nieodpłatnie materiały dydaktyczne w postaci obudowy 

metodycznej do kursu Pearson, używanego na prowadzonych przez szkołę zajęciach. Komplet komponentów 

studenckich stanowią: podręcznik + zeszyt ćwiczeń lub podręcznik + kod do Online Practice lub 2x podręcznik. 

Obudowa metodyczna do danego kursu zależy od formatu zakupionych komponentów studenckich, a w jej 

skład wchodzą: książka nauczyciela i/lub kod lektorski do zasobów cyfrowych, związanych z danym kursem, 

podręcznik ucznia (jeśli jego treść nie zawiera się w książce nauczyciela) w formacie zgodnym z zakupionymi 

kompletami – cyfrowym lub drukowanym, zeszyt ćwiczeń i/lub kod do Online Practice. 

 

§ 4. 
 

Lista tytułów biorących udział w ofercie obejmuje kursy z aktualnego katalogu publikacji Pearson dla szkół 

językowych i uczelni - https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/dla-uczelni-i-szkol-jezykowych. 

 

§ 5. 
 

Aby skorzystać z oferty należy zakupić minimum 8 kompletów komponentów studenckich i skontaktować 

się z lokalnym doradcą Pearson (www.pearson.pl/doradcy) celem przedstawienia dowodu zakupu i złożenia 

zamówienia na materiały nieodpłatne. Data zakupu nie może być starsza o więcej niż 6 miesięcy od daty 

składania zamówienia na materiały nieodpłatne. 

Materiały, po poprawnej weryfikacji zakupu, wysyłane są w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

Materiały przekazywane są na własność szkołom, a przesyłki kierowane są na ich adresy. W przypadku gdy 

wybrane publikacje nie będą dostępne w magazynie, czas oczekiwania może się wydłużyć do 30 dni lub 

dłużej, jeżeli dana publikacja nie jest dostępna w magazynie w Wielkiej Brytanii. 

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/dla-uczelni-i-szkol-jezykowych
http://www.pearson.pl/doradcy

