Regulamin Promocji: „Rabat 30 % dla Użytkowników bezpłatnej 60-dniowej wersji programu SKP®”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana przez firmę 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.
2. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie internetowej: www.ksiega-podatkowa.pl/wypróbujbezplatnie oraz w wiadomościach e-mail przesyłanych Użytkownikom bezpłatnej wersji programu SKP®.
3. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od 03.04.2019 r. do odwołania.
2. Przy czym FORMSOFT Sp. z o.o Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie
bez podania przyczyny, zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio
nabyte przez Użytkownika bezpłatnej wersji programu SKP®. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie
opublikowana na stronie internetowej SKP® www.ksiega-podatkowa.pl/wyprobuj-bezplatnie lub w inny
sposób podana do wiadomości publicznej.
UCZESTNICTWO
1. Promocja jest adresowana do wyłącznie do przedsiębiorców oraz biur rachunkowych dokonujących transakcji
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którzy pobiorą bezpłatną wersję programu SKP® .
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
ZASADY PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do Użytkowników bezpłatnej wersji programu SKP®, która służy do bezpłatnego
przetestowania programu przed zakupem i posiada funkcjonalność wersji komercyjnej.
2. Użytkownicy bezpłatnej wersji programu SKP® w pierwszej wiadomości e-mail otrzymują link do pobrania
programu oraz indywidualny KOD RABATOWY uprawniający do otrzymania 30% rabatu na zamówienia
złożone na programy: SKP® START FIRMA oraz SKP® START BIURO oraz moduły.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia w ciągu 10 dni (240h) od momentu otrzymania
wiadomości zawierającej link do pobrania bezpłatnej wersji programu SKP® wraz z kodem rabatowym.
4. Zamówienia można złożyć poprzez formularz dostępny bezpośrednio w bezpłatnej wersji programu
SKP®/ Centrum Serwisowe lub na stronie internetowej: www.ksiega-podatkowa.pl/zamowienie
5. Aby obniżyć kwotę zamówienia, należy wpisać indywidualny kod rabatowy w pole: WPISZ KOD PROMOCYJNY.
Zatwierdzenie kodu spowoduje obniżenie o 30% ceny programu SKP® Start oraz wybranych modułów.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani akcjami rabatowymi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie do 7 dni po zakończeniu
Promocji roku na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: skp@formsoft.pl. Reklamacja musi
zawierać dane adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny opis powodu reklamacji.
3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Organizatora.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez Uczestnika Projektu
procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.
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