
Regulamin Promocji:  

„Poleć Znajomemu program SAM®” 
 

UŻYWANE POJĘCIA: 

Organizator - FORMSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073),  

ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000530554, numer NIP 897-180-29-53. 

Polecający – podmiot będący Użytkownikiem programu SAM®. 

Zamawiający – podmiot, który na skutek rekomendacji Polecającego zakupi program SAM®  

Promocja – promocja Poleć Znajomemu program SAM®, której warunki określa niniejszy regulamin. 

 

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 

1. Promocja skierowana jest do Użytkowników SAM® i polega na polecaniu innym kupującym/podmiotom zakupu 

programu SAM ®. 

2. Polecający i Zamawiający, aby skorzystać z Promocji muszą spełniać następujące warunki:  

a) Polecający - musi podać Zamawiającemu: swój NIP oraz numer licencji programu SAM®.  

b) Zamawiający - musi dokonać zakupu programu SAM®, powołując się na polecenie tj.  

- prawidłowo wypełnić formularz zamówienia na stronie www.samozatrudnienie.pl/zamowienie  

- wpisać w formularzu zamówienia NIP oraz numer licencji programu SAM® Polecającego, 

- dokonać zapłaty za zamówiony program i dodatki poprzez system płatności PayU. 

3. Podmioty, które przystąpią do Promocji (Polecający i Zamawiający) oraz spełnią wszystkie warunki opisane  

w pkt. 2 niniejszego regulaminu otrzymają: 

 

a) POLECAJĄCY - za każdy zakupiony program SAM® z jego polecenia otrzyma RABAT w wysokości 20% na 

zakup Opieki Serwisowej programu SAM® na rok 2021 - jeżeli w roku obecnym nie została jeszcze 

zakupiona lub na rok kolejny 2022 rok - w przypadku posiadania już aktywnego pakietu opieki. 

Maksymalna wysokość rabatu wynosi 100% ceny Opieki Serwisowej.  

b) ZAMAWIAJĄCY - przy zakupie programu SAM® otrzyma RABAT w wysokości 30% od regularnej ceny netto 

na zakup SAM® Basic wraz z dowolnie wybranymi dodatkami. Promocja obejmuje wszystkie dodatki 

programu, dostępne na stronie www.samozatrudnienie.pl/zamowienie. 

 

4. Promocja trwa od 20.04.2021r. do odwołania i nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi przy zakupie 

programu SAM®. 

5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki Promocji. Korzystanie z Promocji oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu przez Polecającego oraz Zamawiającego. 

6. Regulamin Promocji jest dostępny na: www.samozatrudnienie.pl/promocje/polec-znajomemu  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania 

przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 

uczestników Promocji.  

8. Reklamacje, co do przebiegu Promocji,  mogą być zgłaszane  pisemnie w okresie trwania Promocji na adres 

siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać dane adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny opis powodu 

reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez 

Organizatora. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury 

reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. 
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