Regulamin Promocji „Poleć znajomym i korzystaj za darmo”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Poled znajomym i korzystaj za darmo” jest właściciel serwisu małej
księgowości internetowej ifirma.pl - Power Media S.A. z siedzibą przy ul. Grabiszyoskiej 241 B, 53234 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000281947, NIP: PL-898- 16-47-572, kapitał
zakładowy: 640 000 zł.
2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą „Poled znajomym i
korzystaj za darmo”.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji skierowanej do użytkowników serwisu
ifirma.pl.
4. Używane definicje:
a. Polecający - osoba fizyczna, która ukooczyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolnośd do
czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, prowadząca działalnośd gospodarczą, będąca użytkownikiem serwisu ifirma.pl.
b. Login Polecającego - login dostępu do serwisu ifirma.pl, identyfikujący użytkownika
uczestniczącego w promocji.
c. Formularz zaproszenia - formularz dostępny na stronie „Start” aplikacji ifirma.pl, przy
pomocy którego można wysład e-maila zapraszającego do założenia konta w serwisie.
Formularz zawiera link do strony rejestracji w serwisie z danymi Polecającego.
d. Pozyskany - nowy użytkownik serwisu ifirma.pl, pozyskany przez Polecającego, który na
formularzu rejestracyjnym w polu „Identyfikator polecającego ifirma.pl” podał Login
Polecającego.
II. Uczestnicy
1. W Promocji może wziąd udział każdy użytkownik serwisu ifirma.pl, który zarejestrował się i
pozyskał przynajmniej jednego użytkownika ifirma.pl przed dniem 7.02.2011 roku.
2. Przystąpienie do promocji stanowi równoczesne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem
oraz akceptację jego warunków.
III. Zasady promocji
1. Polecający, przy wykorzystaniu Formularza Zaproszenia lub dowolnego środka komunikacji
kieruje do osób prowadzących działalnośd gospodarczą informację o serwisie ifirma.pl i nakłania
je do założenia konta w serwisie ifirma.pl.
2. Przystąpienie do promocji Polecającego następuje automatycznie, gdy pierwszy Pozyskany założy
konto w serwisie i w trakcie rejestracji w polu „Identyfikator polecającego ifirma.pl” poda Login
Polecającego. Wyjątkiem są sytuacje opisane w pkt. 8 i 9.
3. Polecający otrzymuje jeden darmowy miesięczny abonament w serwisie ifirma.pl, jeżeli w
miesiącu poprzedzającym przyznanie darmowego abonamentu przynajmniej dwóch Pozyskanych
użytkowników ifirma.pl opłaciło swój abonament w terminie (do kooca miesiąca).
4. Pozyskany użytkownik serwisu również ma prawo do wzięcia udziału w Promocji „Poled
znajomym i korzystaj za darmo”- za pozyskanych przez siebie użytkowników, o ile spełnia
warunki zawarte w części II. pkt. 1. Regulaminu.
5. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w
szczególności odbioru darmowego abonamentu, reklamacje) mogą byd dokonywane tylko i
wyłącznie przez Polecającego.
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6. Praw ani obowiązków związanych z uczestnictwem w niniejszej Promocji nie można przenosid na
inne osoby.
7. Użytkownicy serwisu ifirma.pl, którzy korzystają z Promocji „Poled znajomym i korzystaj za
darmo”, mogą wybrad przejście do Promocji „Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody”.
a. Użytkownicy, którzy nie dokonają powyższego wyboru, pozostają w Promocji „Poled
znajomym i korzystaj za darmo”.
b. Użytkownicy serwisu ifirma.pl, którzy przejdą z promocji „Poled znajomym i korzystaj
za darmo” do promocji „Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody”, od momentu przystąpienia
do promocji „Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody”, zbierają Punkty Promocyjne za
abonamenty opłacone przez Pozyskanych.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w serwisie ifirma.pl, w tym z Programem
Partnerskim serwisu ifirma.pl.
9. W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków,
rodzeostwo małżonków, rodziców małżonków, kuzynów, i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
IV. Czas trwania Promocji „Poleć znajomym i korzystaj za darmo”
Promocja trwa od dnia 1 lipca 2005 roku do odwołania. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo
zmian w Regulaminie Promocji oraz jej zakooczenia w dowolnym momencie, z uprzedzeniem o tym
fakcie uczestników, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej serwisu ifirma.pl.
V Reklamacje i Gwarancje
Polecający ma prawo żądad przyznania darmowego abonamentu, jeżeli uważa, iż brak jego należnego
otrzymania wynika z niedopatrzenia leżącego po stronie Organizatora. Takie zgłoszenia reklamacyjne
należy przedstawid w Biurze Obsługi Klienta lub wysład do Organizatora listem poleconym i w każdym
przypadku dołączyd do niego dowód potwierdzający fakt opłacenia abonamentu przez Pozyskanych
użytkowników, co do których uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą przyznania darmowych
abonamentów. Każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.
VI Postanowienia koocowe
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do
ostatecznego rozstrzygnięcia.

2

