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REGULAMIN PROMOCJI START W BIZNESIE! – ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą “Start w biznesie!” (dalej: “Promocja”)  jest BFAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 44A/50A, 61 – 568 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000604068, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca 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 założenie i zarejestrowanie spółki (dalej: 

„Spółka”)poprzez portal www.s24.pl na promocyjnych warunkach, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu (dalej: “Regulamin 

promocji START W BIZNESIE”) 

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 przysługuje prawo do ponownego skorzystania z Promocji jeśli promocja będzie 

dalej dostępna. 

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

BIZNESIE, Regulaminem, Cennikiem i zawarł z Zleceniobiorcą umowę o otwarcie Spółki przez portal www.s24.pl („Umowa”). 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy usługę utworzenia Spółki na portalu www.s24.pl, w oparciu o dane 

przedłożone przez Zlecającego, za wynagrodzeniem ustalonym w Umowie z rabatem określonym w niniejszym Regulaminie. 

9. Forma prawna Spółki, dane Spółki (firma, siedziba itp.) oraz pozostałe informacje wymagane do prawidłowego założenia Spółki na portalu 

www.s24.pl, Zleceniobiorca wskazuje w załączniku do Umowy. 

10. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 1.449,00 zł. +VAT (słownie jeden tysiąc 

czterysta czterdzieści dziewięć 00/100 złotych netto + VAT). Zleceniodawca w dniu podpisania Umowy, nie później niż przed założeniem 

Spółki, zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy kwotę 299,00 zł + VAT na podstawie otrzymanej faktury proforma. 

11. Wynagrodzenie wskazane w ust. 10 Regulaminu Promocji START W BIZNESIE, zostanie skorygowane z kwoty 1.449,00 zł + VAT do kwoty 299,00 

zł netto + VAT przez Zleceniobiorcę, jeżeli Zleceniodawca w terminie 7 dni od dnia zawiązania Spółki poprzez portal www.s24.pl , podpisze 

ze Zleceniobiorcą umowę na obsługę księgowo-kadrowo-podatkową założonej Spółki.  

12. W przypadku skorzystania z rabatu opisanego w niniejszym Regulaminie i wypowiedzenia przez Spółkę umowy na obsługę księgowo-

kadrowo-podatkową, z przyczyn niedotyczących Zleceniobiorcy lub wypowiedzenia ww. umowy przez Zleceniobiorcę z winy Spółki w 

terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia podpisania umowy, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zleceniobiorcy kwoty 1.414,5 zł, w terminie 7 dni od wystawienia noty obciążeniowej przez Zleceniobiorcę, na pierwsze żądanie 

Zleceniobiorcy wysłane do Zleceniodawcy z notą obciążeniową. Tożsame wynagrodzenie uzupełniające będzie należne również w sytuacji, 

w której Spółka, po jej poprawnym założeniu przez Zleceniobiorcę na promocyjnych warunkach, nie podpisze umowy na obsługę księgowo-

kadrowo-podatkową ze Zleceniobiorcą w terminie 7 dni od jej zarejestrowania, a także w przypadku gdy Zleceniobiorca nie będzie mógł 

sfinalizować czynności rejestracyjnych Spółki, na skutek działań lub zaniechań Zleceniodawcy, takich jak brak podania wymaganych 

danych, brak dokonania opłat rejestracyjnych, brak przekazania odpowiednich dokumentów, niezbędnych do założenia Spółki w systemie 

s24. 

13. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo wymiany obniżonego wynagrodzenia Zleceniobiorcy na gotówkę, równowartość pieniężną ani na 

jakąkolwiek nagrodę rzeczową innego rodzaju. 

14. Zleceniodawca zobowiązuje się, poza wynagrodzeniem Zleceniobiorcy, uiścić wszelkie wymagane prawem opłaty sądowe i skarbowe od 

czynności związanych z założeniem Spółki. 

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

16. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji START W BIZNESIE 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 START W BIZNESIE każdorazowo zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bfast.pl/warunki-

wspolpracy/. Zmiany nie wpłyną na prawa Zleceniodawców nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 
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18. Regulamin Promocji START W BIZNESIE dostępny jest na stronie https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

19. Regulamin START W BIZNESIE wchodzi w życie z dniem 26.10.2021 

20. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Zleceniobiorcę. 

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

siedziby Zleceniobiorcy, chyba że Zleceniodawca jest przedsiębiorca, który został objęty ochroną zbliżoną do ochrony konsumenta, 

wówczas właściwość sądu wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

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

 

 


