Kancelaria Księgowo Podatkowa PARTNER Sp.zoo
REGULAMIN PROMOCJI
„ 3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ „
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana przez Kancelarię Księgowo-Podatkową PARTNER Sp .zoo.
2. Promocja skierowana jest do przyszłych Klientów Kancelarii .
3. Promocja trwa od dnia 01.05.2017 r do odwołania .
II UPRAWNIENIA KLIENTA
1. Klient , który podpisał umowę o obsługę księgową z Kancelarią w trakcie obowiązywania
„PROMOCJI 3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ „i ma prawo do :
a) 3 miesięcy obsługi swojej firmy po 1 zł za każdy miesiąc .
2. Promocja dotyczy bieżącej , comiesięcznej obsługi .
Na poczet promocji nie zalicza się :
- korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe,
- usług dodatkowych.
3. Promocje można łączyć.
III WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. Warunki uzyskania uprawnienia o którym mowa w części II pkt.1 lit. a) Regulaminu
Promocji :
a) Umowa o obsługę księgową zostaje zawarta na czas nieokreślony , ale z uwagi na uzyskaną
promocję , nie może trwać krócej niż 24 miesiące kalendarzowe od daty podpisania.
b) Klient nie może w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy , zawiesić świadczenia usług
wykonywanych na jego rzecz przez Kancelarię.
c) Klient bez zgody Kancelarii nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków
wynikających z uzyskanej „PROMOCJI 3 miesiące za 1 zł „
d) Klient zobowiązuje się że :
- swoimi działaniami nie spowoduje rozwiązania umowy lub zawieszenia świadczenia usług przez
Kancelarię w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z postanowień , o których mowa w części III pkt.1
lit. a-d) Regulaminu „ PROMOCJI 3 miesiące za 1 zł „ Klient zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Kancelarii kwot będących równowartością otrzymanych ulg.
Wartość ulg będzie wyliczana za każdy miesiąc oddzielnie.
IV Oświadczenie
1. Oświadczam , że zapoznałam/em się z treścią powyższego Regulaminu
„ Promocji 3 miesiące za 1 zł „
Katowice, dn. ………………………………..
……………………………………..
KKP PARTNER Sp.zoo

…………………………………………
Klient

