Regulamin promocji „BON PODARUNKOWY 99 zł”
(dalej jako „REGULAMIN”)

I. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji Bonów Podarunkowych 99 zł
wydawanych przez Firmę Activ-Net sp. z o.o.

1.

Właścicielem Bonów Podarunkowych 99zł jest Activ-Net sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Begonii 6
w Tychach (dalej jako: „Organizator”).

2.

Bony Podarunkowe 99 zł wręczane są na terenie Polski w biurze handlowym Organizatora przy ulicy
Browarowej 21 w Tychach oraz u przedstawicieli Firmy Organizatora w terminie od 22 sierpnia 2019
roku do odwołania.

3.

Bony Podarunkowe 99 zł upoważniają do zniżki cenowej w wysokości 99 zł netto przy zakupie
dowolnego pakietu usług w projekcie Najlepsza Firma w mieście.

4.

Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.najlepsza-firma.pl, u przedstawicieli
Firmy Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

5.

Bony podarunkowe 99zł skierowane są do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
spółek oraz podmiotów prawnych i gospodarczych, które prowadzą działalność
gospodarczą
(dalej jako: "Uczestnik").

II. CHARAKTER BONÓW PODARUNKOWYCH 99 zł
6.

Każdy Bon Podarunkowy 99zł można wykorzystać tylko jeden raz. Zużyty Bon Podarunkowy 99 zł
zostaje przekreślony i podpisany przez przedstawiciela Firmy Organizatora.

7.

Bony Podarunkowe 99 zł nie podlegają wymianie na pieniądze, ani w formie zmaterializowanej
(gotówka) ani zdematerializowanej (np. przelew). Nie uprawniają też do otrzymania od Firmy
Organizatora żadnego innego świadczenia, niż zniżka na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie.

8.

Okazicielowi Bonu Podarunkowego 99zł nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce, gdy
wartość pakietu usług jest niższa od nominału.

9.

W przypadku gdy wartość pakietu usług jest wyższa od nominału Bonu Podarunkowego 99 zł,
Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy.

10. Miejscem realizacji Bonów Podarunkowych 99 zł jest siedziba Organizatora lub spotkanie handlowe
z upoważnionym przedstawicielem Firmy Organizatora.
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11. W przypadku realizacji Bonu Podarunkowego 99 zł, Uczestnik jest zobowiązany do oddania bonu
w ręce przedstawiciela Firmy Organizatora w celu księgowego rozliczenia zniżki.
12. Bony Podarunkowe 99zł nie łączą się ze sobą przy zakupie jednego pakietu usług. Każdy Bon
Podarunkowy 99zł można wykorzystać tylko jednorazowo, w osobnym zamówieniu pakietu lub
pakietów usług.
13. Bon Podarunkowy 99zł ma postać papierową, opatrzony jest logo projektu, posiada nominał,
odręcznie wypisaną datę wydania oraz informację o niniejszym regulaminie.
14. Bon Podarunkowy 99 zł wydawany jest na okres 14 dni od daty jego doręczenia przez przedstawiciela
Firmy Organizatora, który odręcznie wpisuje datę zgodną z dniem wręczenia Bonu Podarunkowego 99
zł.
15. Po upływie 14-dniowego terminu ważności, Bon Podarunkowy 99zł uznaje się za nieważny.
16. Dostępny nominał Bonu Podarunkowego 99zł to 99,00 złotych netto.
17. Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.
18. Bony Podarunkowe 99zł mają charakter gwarantowany, tj. uprawniają do gwarantowanej zniżki na
pakiety usług z oferty handlowej Organizatora w projekcie Najlepsza Firma w mieście każdemu
Uczestnikowi, który spełni warunki niniejszego Regulaminu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
20. Firma Organizatora zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
21. Firma Organizatora nie będzie honorować Bonów Podarunkowych 99zł w każdym przypadku próby
wykorzystania ich niezgodnie z intencją niniejszej promocji oraz nadużycia prawa lub postanowień
niniejszego regulaminu.
22. Nabywcy Bonu Podarunkowego 99zł przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w
przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Bonu Podarunkowego 99zł nie później
niż jeden miesiąc od dnia wykorzystania Bonu Podarunkowego 99zł. Reklamacje wniesione po
upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
23. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy Organizatora
znajdującej się pod adresem: ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.
24. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi
Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni
od daty jej rozpatrzenia.
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