REGULAMIN PROMOCJI
“Promocja specjalna dla aptek”
§1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Promocji „Promocja specjalna dla aptek” jest Biuro Rachunkowe Marcin Baran
z siedzibą w Mysłakowicach pod adresem: ul. Daszyńskiego 16f, 58-533 Mysłakowice, wpisane
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rejestru Przedsiębiorców (CEIDG)
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6111432929, REGON 365541233, zwane dalej
Organizatorem.
2. Czas trwania Promocji od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.
3. Informacje o Promocji „Promocja specjalna dla aptek” wraz z jej Regulaminem dostępne
są na stronie internetowej mb-biuro.pl.
§2
Definicje
1. Organizator – Biuro Rachunkowe Marcin Baran, którego dane zostały określone w § 1 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
2. Promocja „Promocja specjalna dla aptek” - promocja organizowana przez Organizatora
na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą
we własnym imieniu działalność gospodarczą, której głównym rodzajem działalności
gospodarczej jest prowadzenie apteki, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji
może być wyłącznie przedsiębiorca, który nie jest obecnym klientem Organizatora.
5. Czas trwania promocji - czas od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., podczas którego
przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „Promocja specjalna dla
aptek” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
6. Rabat - zniżka na zakup usług świadczonych przez organizatora określona procentowo.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie są obecnymi klientami
Organizatora.

2. Przedsiębiorca, chcąc skorzystać z Promocji, przedstawia Organizatorowi dokumenty zakupu
usług świadczonych przez inne biuro rachunkowe z ostatnich trzech miesięcy rozliczeniowych
poprzedzających dzień przedstawienia tych dokumentów.
3. Dokumenty zakupu usług o których mowa w ust. 2 muszą dokumentować zakres usług
równoważnych z usługami zamawianymi u Organizatora.
4. Średnia miesięczna opłata za usługi zamawiane u Organizatora zostanie obliczona w oparciu
o dokumenty, o których mowa w ust. 2.
5. Od opłaty za pierwszy miesiąc współpracy Organizator udzieli Rabatu na świadczone usługi
zamawiane u Organizatora w wysokości 40 % od opłaty określonej w ust. 4, od opłat z kolejne
11 miesięcy współpracy Organizator udzieli Rabatu na świadczone usługi zamawiane
u Organizatora w wysokości 20 % od opłaty określonej w ust. 4.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Promocji Uczestnikowi w przypadku
przedstawienia przez Uczestnika dokumentów, co do których zachodzi podejrzenie,
iż są niewiarygodne.
7. Organizator, wg własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Promocji
Uczestnikowi w przypadku gdy opłata określona w ust. 5 rażąco odbiega od cen rynkowych lub
z innych ważnych dla Organizatora przyczyn.
8. Warunkiem udziału w Promocji jest zawarcie przez Uczestnika umowy o świadczenie usług przez
Organizatora na okres co najmniej 24 miesięcy.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą „Promocja specjalna dla aptek”.
2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki
Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
3. Organizator jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków Promocji w każdym czasie,
z zastrzeżeniem że nie wpłynie to na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem odwołania
lub zmiany.
4. Promocji „Promocja specjalna dla aptek” nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi
przez Organizatora.
5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami
Regulaminu.

