Regulamin promocji „Team na 24 miesiące”

Obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2021 do odwołania.

§1. Postanowienia ogólne

2.

3.

Promocja „Team na 24 miesiące” (zwana dalej: Promocją), skierowana jest do Kontrahentów tj. osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, zlecających Dostawcy świadczenie Usług, poprzez złożenie zamówienia, zawarcie Umowy i dokonanie
Rejestracji.
Mogą Państwo skorzystać Promocji, jeśli w okresie jej obowiązywania:
a.
Zawrą Państwo z nami Umowę o świadczenie usług Reservis (dalej zwana Umowa) na warunkach Promocji,
b.
Zawrą Państwo z nami Aneks do Umowy o świadczenie usług Reservis (dalej zwany Aneks) na warunkach Promocji
c.
Nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz.
W ramach Promocji umożliwiamy Państwu zawarcie lub przedłużenie Umowy na czas określony, na wybrany Pakiet Usług
Abonamentowych w oparciu o promocyjne warunki cenowe.

§2. Promocyjne warunki cenowe
1.
2.
3.

Będziemy świadczyć Państwu usługi na zasadach określonych w obowiązującym Państwa w dniu zawarcia umowy Cenniku Usług
Reservis, ze zmianami wynikającymi z niniejszej Promocji.
Cennik Usług Reservis stanowi integralną część Regulaminu Świadczenia Usług Reservis i znajduje się w Załączniku nr. 1.
Promocja polega na udzieleniu rabatu na Opłatę Abonamentową zgodnie z tabelą poniżej:

Promocyjne Warunki Cenowe
Cena Pakietu Abonamentowego poza promocją (wg. Cennika Usług Reservis)

145,00 zł

Cena netto

Cena Pakietu Abonamentowego przy umowie terminowej zawartej na czas
trwania Promocji

96,00 zł

Cena netto

49,00 zł

Cena netto

24

miesiące

Wysokość miesięcznej ulgi na Pakiet Abonamentowy przy umowie terminowej
zawartej na czas trwania Promocji
Czas trwania Promocji

Wysokość przyznanej ulgi z tytułu Promocji przy umowie terminowej zawartej
1176,00 zł
Ulga netto
na czas trwania Promocji
Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących
przepisów.

§3. Postanowienia końcowe

2.

3.

Po zakończeniu Okresu Promocyjnego wysokość Opłaty Abonamentowej nie zmienia się, tj. będzie równa wysokości Opłaty
Abonamentowej w ostatnim dniu Okresu Promocyjnego.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają obowiązujące Państwa postanowienia:
a.
Umowy o świadczenie usług Reservis,
b. Regulamin Świadczenia Usług Reservis.
Organizatorem Promocji jest spółka SELIDOR T. PUZA Ł. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańska
20B, 01-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m .st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232715, REGON 790341730, NIP
8481537509.

