Regulamin promocji „Poleć nas znajomemu”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Poleć nas znajomemu” jest EVOLVERE Łukasz Dudek z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzkiej 132/13 (03-289), o numerze NIP
1182050084, zwany dalej Organizatorem
2. Czas promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo w każdej
chwili promocję zakończyć. Zakończenie promocji nie będzie miało wpływu na prawo
Uczestnika do skorzystania z rabatu nabytego w trakcie trwania Promocji.
3. Informacje o promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie evolvere.pl oraz u
przedstawicieli Organizatora.
§2 Definicje
1. Organizator – EVOLVERE Łukasz Dudek, którego dane zostały podane w §1 pkt. 1
niniejszego regulaminu.
2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady promocji.
3. Promocja – akcja promocyjna „Poleć nas znajomemu” prowadzona przez Organizatora
na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Uczestnik – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonujący działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji
5. Czas trwania promocji – czas od ogłoszenia promocji do jej odwołania, w którym
przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu.
6. Rabat – zniżka na zakup usług świadczonych przez Organizatora na rzecz swoich
klientów określana procentowo, względem ceny netto określonej w Umowie.
7. Polecający – Uczestnik Promocji będący klientem organizatora.
8. Osoba Polecona – Uczestnik Promocji, który w wyniku polecenia przez Polecającego
zawiera z Organizatorem Umowę.
9. Umowa – Umowa o usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i
rozchodów lub Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg handlowych, zawarta pomiędzy
Organizatorem, a Uczestnikiem.
§3 Warunki i zasady udziału w Promocji
1. Uczestnik może brać udział w promocji jako Osoba Polecona tylko raz. Aby
skorzystać z Rabatu, uczestnik musi podpisać z Organizatorem Umowę,
zaakceptować Regulamin promocji oraz wypełnić Formularz udziału w promocji
„Poleć nas znajomemu” (załącznik nr 1).
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2. Uczestnik może brać udział w Promocji jako Polecający nieograniczoną liczbę razy,
z zastrzeżeniem, iż przyznane rabaty nie sumują się. Aby skorzystać z Rabatu musi
zaakceptować Regulamin poprzez jego podpisanie, polecić usługi EVOLVERE oraz
zostać wskazanym przez Osobę poleconą w Formularzu udziału w promocji.
3. Osoba polecana, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, otrzymuje
rabat w wysokości 25% na pierwsze dwa miesiące usług księgowych. Rabat
uwzględniany jest w fakturach za pierwsze dwa miesiące usług księgowych, w
odniesieniu do kwoty netto określonej w Umowie.
4. Osoba polecająca, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, otrzymuje
rabat w wysokości 25% na jeden miesiąc usług księgowych. Rabat uwzględniany
jest w pierwszej fakturze za usługi księgowe wystawianej po spełnieniu warunków,
z zastrzeżeniem punktu 5, w odniesieniu do kwoty netto określonej w Umowie.
5. Rabaty otrzymane w ramach Promocji nie sumują się. Mogą zostać jednak
przeniesione na kolejne miesiące, jeśli Polecający skutecznie polecił usługi
EVOLVERE więcej, niż jednej Osobie poleconej w danym miesiącu – został wskazany
w Formularzu udziału w promocji przez więcej niż jedną Osobę poleconą.
6. Warunkiem uwzględnienia rabatu przyznanego Uczestnikowi jest podpisanie przez
Osobę poleconą Umowy na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez
Uczestników pisemnie na adres Organizatora oraz w formie elektronicznej na adres email: kontakt@evolvere.pl
2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu zdarzenia będącego podstawą
reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania reklamacji.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany przez
Organizatora w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji z zachowaniem formy
reklamacji, bądź w formie określonej przez Uczestnika w reklamacji.
§5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym szczegółowe zasady
obowiązywania Promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Umowy, a jeśli jej postanowienia nie są rozstrzygające, odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zobowiązań związanych z Promocją
rozstrzygane będą na drodze polubownej, a gdy nie będzie to możliwe, przez właściwy
Sąd Powszechny.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Poleć nas znajomemu”

Formularz udziału w promocji „Poleć nas znajomemu”

Uczestnik:

Nazwa _____________________________________________________________________
NIP ________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
Osoba reprezentująca _________________________________________________________

Polecający:

Nazwa _____________________________________________________________________
NIP ________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
Osoba reprezentująca _________________________________________________________

Niniejszym wyrażam chęć udziału w promocji „Poleć nas znajomemu”, zapoznałem się z
Regulaminem promocji i akceptuję jego postanowienia.

_________________________

_________________________

Miejscowość i data

Podpis Uczestnika
Str. 3/3

