Regulamin Promocji

„BON RABATOWY na zakup SKP®”
1.

Promocja jest organizowana przez firmę FORMSOFT Sp. z o.o. 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: 897180-29-53 („Organizator”).

2. Promocja trwa od 28.04.2021 r. (od godz.12:00) do 19.05.2021 r. (do godz. 23:59).
3. Promocja jest adresowana do wyłącznie do przedsiębiorców dokonujących transakcji
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którzy w okresie trwania Promocji dokonają zakupu
programu SKP® Firma bądź SKP® Biuro. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
oraz członkowie ich rodzin.
4. Promocja obejmuje zamówienia złożone na programy: SKP® START DLA FIRM oraz SKP® START DLA
BIUR, dostępne w formularzu zamówienia w wersji testowej programu SKP ® oraz na stronie
zamówienia: www.ksiega-podatkowa.pl. Promocja dotyczy zarówno wersji elektronicznych, jak i
pudełkowych.
5. Podczas składnia zamówienia w okresie trwania Promocji, wartość każdego zamówienia zostanie
pomniejszona o 150 zł netto ( SKP® START DLA FIRM) lub o 300 zł netto (SKP® START DLA BIUR), przy
czym, aby skorzystać z promocji należy podczas składania zamówienia wybrać:



Wersje podstawową programu, czyli SKP® START (Firma/Biuro)
oraz przynajmniej 2 (dwa) dowolne moduły do programu.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi.
7. Uczestnik Promocji biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
8. Regulamin akcji jest dostępny m.in. na stronie: https://www.ksiega-podatkowa.pl/zamowienie
9. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
10. Organizator ma prawo zmienić okres trwania Promocji bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie
pisemnej informacji na stronie internetowej www.ksiega-podatkowa.pl
11. 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. 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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