Regulamin promocji FORUM SZYBKI START
obowiązujący od 01.01.2022 do odwołania przez Organizatora

I.

II.

Przedmiot regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej ,,REGULAMIN”) jest określenie
promocyjnych warunków świadczenia przez ACTIV-NET sp. z o. o. usługi
marketingowej zgodnej z pakietem FORUM w promocji FORUM SZYBKI START
dostępnej za pośrednictwem Portalu najlepsza-firma.pl i możliwej do zakupienia
w sklepie internetowym sklep.najlepsza-firma.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu Portalu Dostępnego w Portalu najlepsza-firma.pl (dalej
„Regulamin Ogólny”) oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Organizatorem promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest ACTIV-NET sp.
z o.o. przy Begonii 6, 43-100 Tychy, NIP: 644-350-58-02, KRS: 0000491756, jako
właściciel marki Najlepsza Firma w Mieście ( dalej "Najlepsza Firma").
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu najlepsza-firma.pl, oraz w siedzibie
Organizatora.
Warunki promocji
1. Najlepsza Firma oferuje następujące warunki promocji na skorzystanie z pakietu
FORUM SZYBKI START: rabat za pakiet w wysokości 2000 PLN (dwa tysiące złotych
00/100gr netto) przy przystąpieniu i opłaceniu ceny pakietu w terminie 7 dni od
pierwszego kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym, lub pierwszym
uczestnictwem w Forum Najlepszych Firm jako zaproszony Gość. Regularna cena
pakietu FORUM w bieżącym roku zgodnie z cennikiem usług Organizatora wynosi 7600
PLN, skorzystanie z promocyjnego pakietu w ustalonym w regulaminie terminie 7 dni
gwarantuje możliwość zakupu pakietu FORUM jako FORUM SZYBKI START
w cenie 5600 PLN.
2. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od
akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz Regulaminu Portalu. Akceptacja obu
regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez
Użytkownika z dostępnej pod adresem: sklep.najlepsza-firma.pl opcji zakupu pakietu
FORUM SZYBKI START. Pełne skorzystanie z promocji następuje w momencie
uzupełnienia materiałów zgodnie z pakietem FORUM (tj. dane firmy, opis ogólny, opis
szczegółowy, logo, dostępu do Wizytówki Google Użytkownika i zdjęć - 6 ujęć firmy
wedle uznania- wewnętrzne, zewnętrzne, właścicieli, założycieli, oraz projektów
wartych uwiecznienia) oraz podpisania umowy CASHBACK dla firmy Użytkownika.
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3. Cena pakietu jest opłatą abonamentową obowiązującą przez okres 12 miesięcy od
momentu wykonania zlecenia na usługi marketingowe i możliwości uczestnictwa
w Forum Najlepszych Firm w mieście na warunkach określonych w Regulaminie Forum
Najlepsza Firma. Płatne przedłużenie ważności pakietu na kolejny okres
abonamentowy nie następuje automatycznie, ani bez woli i wiedzy Użytkownika.
4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, spółki cywilne jak również osoba prawna w tym spółki
kapitałowe, komandytowe, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 01.01.2022 roku do odwołania
i obejmuje nowych Użytkowników, którzy wywiązali się z w/w warunków Regulaminu
z zachowaniem określonych terminów upoważniających do skorzystania z promocji.
6. Ewentualne reklamacje związane z niniejszą promocją mogą być kierowane na adres
mailowy Organizatora: bok@najlepsza-firma.pl. O rozpatrzeniu (pozytywnym jak
i negatywnym) reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej
jako odpowiedź zwrotna na przesłaną na w/w adres e-mail treść
w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.
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