
Regulamin z dnia 01.12.2020 r 

 

REGULAMIN PROMOCJI MIESIĄC GRATIS! – 13 MIESIĘCY 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą “darmowy miesiąc próbny!” (dalej: “Promocja”)  jest spółka BFAST spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 44A/50A, 61 – 568 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604068, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające nr NIP 7822605968, o kapitale zakładowym 

5.000,00 zł (dalej: “Zleceniobiorca”).  

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja. Celem Promocji jest zawarcie umowy o świadczenie usług 

księgowych na promocyjnych warunkach, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu (dalej: “Regulamin promocji MIESIĄC GRATIS”) 

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Promocja nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym ani grą, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. 

5. Promocja obowiązuje od dnia 26.10.2021 r. do odwołania. 

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do ponownego skorzystania z Promocji. 

7. Uczestnikiem Promocji (dalej: “Zleceniodawca”) może być Klient Zleceniobiorcy, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem promocji 

MIESIĄC GRATIS!, Regulaminem, Cennikiem i zawarł z Zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług na warunkach określonych poniżej. 

8. Umowa zostaje zawarto na czas określony na okres trzynastu miesięcy od dnia jej zawarcia [zwana dalej jako: Umowa Terminowa]. Bieg 

Umowy oraz zobowiązanie Stron do wzajemnych świadczeń rozpoczną się w dniu wskazanym w Umowie, a zakończą trzynaście miesięcy 

później pod koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Umowa Terminowa została podpisana.  

9. Umowa Terminowa po upływie okresu na jaki została zawarta, automatycznie i bez konieczności aneksowania czy też składania 

jakichkolwiek oświadczeń woli Stron stanie się Umową zawartą na czas nieoznaczony. 

10. Zleceniodawca i Zleceniobiorca postanawiają, że w przypadku zawarcia umowy na minimum 13 miesięcy, pierwszy okres rozliczeniowy jest 

objęty promocją, skutkującą obniżeniem abonamentu za okres pierwszego miesiąca do 0,00 zł. 

11. W przypadku wypowiedzenia Umowy Terminowej przez Zleceniodawcę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

Zleceniodawca oprócz wynagrodzenia zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 150% wartości Wynagrodzenia 

określonego w Umowie. 

12. W przypadku rozwiązania przez Zleceniobiorcę Umowy Terminowej w trybie natychmiastowym z winy Zleceniodawcy Umowy lub odstąpienia 

od Umowy z Winy Zleceniodawcy, lub wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, Zleceniobiorcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 miesięcznych opłat brutto określonych w Umowie jako nota obciążeniowa oraz dodatkowo 

Zleceniodawca zostanie obciążony Karą Umowną w wysokości 150% wartości Wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w Umowie. 

13. W przypadku rozwiązania przez Zleceniobiorcę umowy na czas nieoznaczony w trybie natychmiastowym z winy Zleceniodawcy Umowy lub 

odstąpienia od Umowy z Winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 miesięcznych opłat brutto 

określonych w Umowie w formie noty obciążeniowej (Kara Umowna).  

14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany obniżonego wynagrodzenia Zleceniobiorcy na gotówkę, równowartość pieniężną ani na 

jakąkolwiek nagrodę rzeczową innego rodzaju. 

15. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

16. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej 

jako: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne 

prawa i obowiązki stron; 

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. 

17. Zmiany Regulaminu promocji MIESIĄC GRATIS! każdorazowo zostaną a na stronie internetowej https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/. 

Zmiany nie wpłyną na prawa Zleceniodawców nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 

18. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/  

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2021 r. 

20. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Promocji lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zleceniobiorcy. 

21. Promocja podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich. 

 

 


