Regulamin promocji „Procent za Banner”
I. Postanowienia ogólne
1.1.
Organizatorem promocji pod nazwą „Procent za Banner” (dalej „Promocja”) jest
Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8A zarejestrowana pod numerem
KRS 0000109244 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679-27-05-304, (dalej: „Organizator”).
1.2.
Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
1.3.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.
Promocja nie dotyczy wynajmu ASP oraz usługi chmura – SaaS na Platformie
Microsoft Azure.

II. Uczestnictwo w Promocji
2.1.
W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie firmy zarejestrowane na terytorium
Rzeczpospolitej Polski lub posiadające oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2.2.
Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) staje się firma, która w czasie trwania
Promocji:
a) spełnia warunki określone w pkt 2.1 oraz
b) zgłosi uczestnictwo w Promocji poprzez złożenie zamówienia na licencje enova365
za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera enova365 (dalej: Zgłoszenie).
2.3.

Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.

2.4.
Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu.

III. Produkt promowany w Promocji
3.1.

Promocja jest organizowana w celu promocji systemu enova365.

IV. Zasady Promocji
4.1.
Promocja obowiązuje w dniach 1.04.2018 r. - do odwołania. Informacja o
odwołaniu zostanie podana na stronie internetowej z miesięcznym wyprzedzeniem.
4.2.
Promocja polega na premiowaniu w okresie trwania Promocji zakupu nowych lub
kolejnych stanowisk enova365 rabatem w wysokości 5% (dalej „Rabat”).
4.3.
W ramach Promocji Klienci, którzy dokonają zakupu nowych lub kolejnych
stanowisk enova365 i zobowiążą się do:

- umieszczenia na firmowej stronie internetowej banneru reklamowego enova365,
otrzymają Rabat. Docelowym miejscem umieszczenia banneru promocyjnego jest strona
główna, w przypadku propozycji umieszczenia banneru w innym miejscu należy zwrócić
się po akceptację do Organizatora.
- Promocyjny banner stanowi formę reklamy systemu enova365 i odsyła do strony
internetowej www.enova.pl. Jest dostępny do pobrania ze strony Organizatora.
- umieszczenia pozytywnej opinii na temat użytkowania systemu enova365 przez
reprezentanta firmy Klienta:
w
wizytówce
Google
firmy
Soneta
sp.
z
o.o.
https://www.google.pl/search?q=soneta&rlz=1C1GCEA_plPL753PL753&oq=soneta&aqs=
chrome..69i57j69i60l4j0.2079j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF8#lrd=0x47165ca12e9f7831:0x76b51148d5b71f59,1,,,
- lub na funpage’u w serwisie
https://www.facebook.com/enova365/
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dostępnym
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adresem:

w okresie do roku kalendarzowego od pierwszego zamówienia licencji enova365 w
przypadku nowych Klientów oraz w terminie do 14 dni od zakupu aktualizacji
oprogramowania przez obecnych Klientów. Pozytywna opinia powinna zawierać
odznaczenie maksymalną ilością gwiazdek oraz krótką wypowiedź na temat korzyści z
użytkowania systemu enova365.
4.5.

Aby skorzystać z Promocji, należy zaznaczyć w zamówieniu „Procent za Banner”.

4.6.
Promocja „Procent za Banner” jest promocją stałą, mogą się z nią łączyć promocje
czasowe.

V. Zasady przyznawania Rabatu
5.1.
Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi, który w czasie trwania promocji dokona
Zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (szczegóły
określa pkt. VI Regulaminu).
5.4.
W okresie uczestnictwa w Promocji Uczestnik otrzymuje przyznany Rabat na
wszystkie kolejne zakupy stanowisk enova365.
5.5.
Uczestnik może przedłużyć uczestnictwo w Promocji (wyświetlanie banneru) o
kolejne
12 miesięcy, uzyskując ten sam Rabat na aktualizację oprogramowania enova365 oraz
zakup kolejnych stanowisk.
5.6.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji przed dokonaniem zakupu.

5.7. Klienci korzystający z promocji Procent za banner do dn. 31.03.2018 r. będą objęci
nowymi warunkami przyznawania rabatu (obowiązującymi od dn. 1.04.2018 r.) wraz z
kolejną aktualizacją gwarancji na licencję enova365.

VI. Zasady dokonywania Zgłoszenia
6.1.
Klient decydujący się na przystąpienie do promocji proszony jest o przekazanie
obsługującemu Partnerowi
- podpisanego „Zobowiązania publikacji banneru enova365” (dalej: Zobowiązanie –
załącznik nr 1 do regulaminu) i jest zobligowany do umieszczenia na wskazanej stronie
internetowej dostarczonego banneru w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Banner
musi być eksponowany przez kolejne 12 miesięcy.
- przekazania informacji o dokładnym terminie umieszczenia pozytywnej opinii w serwisie
Google lub Facebook oraz wskazanie osoby, która wystawi opinię o systemie.
6.2.
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez Autoryzowanego Partnera Soneta
(np. drogą mailową), który dostarcza Organizatorowi Zobowiązanie Uczestnika.
6.3.
Przerwy w eksponowaniu banneru powstałe bez winy Uczestnika nie wpływają na
orzeczenie niedotrzymania Zobowiązania. Dopuszcza się przerwy w eksponowaniu
banneru, np. w związku z pracami konserwatorskimi na stronie internetowej. W takiej
sytuacji należy dopisać pisemny „Aneks do Zobowiązania publikacji banneru enova365”,
wymieniając przyczynę oraz czas, w którym banner nie będzie eksponowany. Okres
eksponowania wydłuży się o wskazaną liczbę dni. Aneks może zostać przesłany droga
mailową.

VII. Zasady realizacji Rabatu
7.1.

Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

7.2.
Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Rabatu na osoby
trzecie.
7.3.
W przypadku niedotrzymania warunków Zobowiązania, równowartość
przyznanego rabatu zostanie w całości zwrócona producentowi w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego „Wezwania do zwrotu rabatu”.

VIII. Postępowanie reklamacyjne
8.1.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać listem poleconym na
adres Organizatora.
8.2.
Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny
adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3.
Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
8.4.
Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca
reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym
na adres podany w reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe
9.1.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu,

mogące mieć wpływ na przyznanie Rabatu. W takim wypadku Rabat podlega zwrotowi na
rzecz Organizatora.
9.2.
Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
9.3.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.enova.pl.

9.4.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
………………………, dn. …………………………

Zobowiązanie publikacji banneru enova365
w ramach promocji „Procent za Banner”
Soneta sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30 – 415 Kraków

Oświadczam, iż akceptuję warunki promocji „Procent za Banner” i w ramach
uczestnictwa
w promocji zobowiązuję się do zamieszczenia banneru reklamowego enova365 na
firmowej stronie internetowej, w celu promocji oprogramowania enova365.
Dostarczona przez producenta reklama enova365 zostanie zamieszczona na
stronie:
………………………………………….………………………………....…..
[dokładny adres witryny]

w oryginalnym wymiarze, w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury i będzie eksponowana
przez kolejne 12 miesięcy. Tym, samym zobowiązuję się poinformować producenta o
fakcie publikacji banneru drogą mailową za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera
enova365.
Liczba unikalnych użytkowników odwiedzających stronę miesięcznie (średnia z
ostatnich 6 miesięcy) wynosi: ……………………………………………………………… .
W razie niedotrzymania warunków zobowiązania, równowartość przyznanego
rabatu zostanie w całości zwrócona producentowi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
Wezwania do zwrotu rabatu.
W przypadku planowanej przerwy w wyświetlaniu banneru dłuższej niż dwa dni,
zobowiązuję się do poinformowania producenta drogą mailową za pośrednictwem
Autoryzowanego Partnera enova365 oraz wydłużenia okresu wyświetlania o tę samą
liczbę dni.

……………………………………………..
……………………………………………..
[pieczęć firmowa]

[podpis osoby upoważnionej]

