1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Materiałów udostępnionych w Serwisie subskrybując
lub kupując jeden lub więcej karnetów dostępu do Materiałów bezpośrednio od Akademii
Szkoleniowej B&K.
2. Użytkownik musi udostępnić Akademii Szkoleniowej B&K swoją aktualną, ważną i
akceptowaną metodę płatności, którą może poddawać aktualizacjom („Metoda płatności).
Karty kredytowe i debetowe są akceptowane jako Metoda płatności.
3. Jeżeli Użytkownik wyłączy, zatrzyma lub wznowi oglądanie Materiałów objętych karnetem
dostępu, nie spowoduje to przedłużenia okresu dostępu do tych Materiałów w ramach tego
karnetu dostępu. Po wygaśnięciu danego okresu dostępu, treści nie będą dłużej dostępne dla
Użytkownika.
4. Użytkownik może znaleźć szczegółowe informacje na temat każdej subskrypcji Materiałów
lub zakupu dokonanego przez użytkownika bezpośrednio w serwisie PayPal.
5. Szczegółowe informacje o cenach są opublikowane w serwisie PayPal. Ceny te zawierają
podatek VAT, lecz nie zawierają mogących mieć zastosowanie opłat transakcyjnych stron
trzecich.
6. Użytkownik zostanie obciążony całkowitym kosztem karnetu dostępu zakupionego
bezpośrednio od Akademii Szkoleniowej B&K zgodnie z informacjami podanymi w
zakładce „Subskrypcja”, na którą można wejść klikając ikonę lub logując się w oknie
logowania. Koszt karnetu Użytkownika z rozbiciem na jego poszczególne składniki zostanie
podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Akademię Szkoleniową B&K w chwili
subskrypcji lub zakupu, przy czym składniki te będą obejmować cenę, w tym wszelkie
(ewentualne) podatki i/lub opłaty transakcyjne, jakie zostały zastosowane do zakupu
dokonanego przez Użytkownika.
7. Użytkownik może zmienić Metodę płatności. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie
rozliczona ze względu na utratę ważności Metody płatności, brak wystarczających środków
lub z innego powodu, a użytkownik nie zmieni Metody płatności lub zlikwiduje swoje
konto, Akademia Szkoleniowa B&K może zawiesić dostęp do Materiałów do czasu
otrzymania ważnej Metody płatności. Dokonując aktualizacji Metody płatności, użytkownik
upoważnia Akademię Szkoleniową B&K do dalszego pobierania opłat korzystając ze
zaktualizowanej Metody płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie nierozliczone
kwoty. Może to skutkować zmianą daty płatności. W przypadku niektórych Metod płatności
wydawca danej Metody płatności może pobierać od użytkownika określone opłaty, takie jak
opłata za transakcję zagraniczną lub inne opłaty związane z przetwarzaniem Metody
płatności Użytkownika. Szczegółowych informacji udziela dostawca Metody płatności na
stronie
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
8. Akademia Szkoleniowa B&K współpracuje z innymi podmiotami, agentami lub
wykonawcami („Operatorzy płatności”) w celu przetwarzania transakcji dokonywanych
kartami kredytowymi lub innymi metodami płatności. Podczas rejestracji Użytkownik musi
podać określone informacje, które umożliwią Operatorom płatności pobieranie płatności w
imieniu Akademii Szkoleniowej B&K i Użytkownik upoważnia takich Operatorów
płatności do pobierania płatności w imieniu Akademii Szkoleniowej B&K. W przypadku
niepowodzenia płatności odpowiedni Operator płatności ponowi próbę jej pobrania, ale jeśli
nie uda mu się jej zrealizować, Użytkownik nie będzie mógł korzystać/uzyskiwać dostępu
do części Materiałów, której dotyczy nieudana transakcja. Informacje podane przez

Użytkownika podczas rejestracji będą przechowywane na prowadzonym przez Akademię
Szkoleniową B&K koncie użytkownika, w tym dane Metody płatności, z której pobierane
będą środki za każdym razem, gdy użytkownik zakupi nowy karnet dostępu, o ile
użytkownik nie zmieni Metody Płatności.
9. Akademia Szkoleniowa B&K może okresowo zmieniać warunki korzystania z karnetów
dostępu i każdej innej części usługi (w tym cenę karnetu dostępu i/lub innego rodzaju
subskrypcji). Akademia Szkoleniowa B&K może podnosić ceny karnetu dostępu.
Akademia Szkoleniowa B&K powiadomi Użytkownika z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem o podniesieniu ceny i Użytkownikowi przysługuje prawo anulowania
subskrypcji przed wejściem podwyżki w życie.

