
REGULAMIN PROMOCJI 

 

„LOJALNOŚĆ” 
 
Definicje: 
 

A. Obecny klient – podmiot korzystający z usług księgowych firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. 
B. Nowy klient – podmiot w przyszłości korzystający z usług firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. 
C. specjalny rabat – rabat na usługę sporządzenia bilansu. 
D. funkcja JOKERA – opcja umożliwiająca kontynuowanie uczestnictwa w promocji w przypadku jednej 

nieterminowej płatności za usługi firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. 
E. płatność w terminie – data operacji na koncie klienta. 
F. nieterminowa płatność – data operacji na koncie klienta po terminie zapłaty faktury za usługi księgowe 

firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. 
G. dzień skorzystania z rabatu – dzień wystawienia faktury za usługę wykonania bilansu. 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Promocja „LOJALNOŚĆ” organizowana przez firmę Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o.1 

skierowana jest do wszystkich obecnych klientów, którzy polecą usługi księgowe w/w firmy nowemu 
klientowi i tym samym obecny klient przystąpi do promocji. 

2. Promocja „LOJALNOŚĆ” jest dostępna na stronie internetowej www.biuroszarek.com.pl  
oraz w siedzibie firmy. 

3. Promocja „LOJALNOŚĆ” trwa od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 
 

§ 2 UPRAWNIENIA KLIENTA 
 

1. Obecny klient przystępując do Promocji „LOJALNOŚĆ” wyraża dobrowolną chęć udziału w promocji 
i tym samym zgadza się z treścią regulaminu. 

2. Obecny klient biorąc udział w Promocji „LOJALNOŚĆ” otrzyma specjalny rabat obniżający opłatę za 
usługi księgowe wykonywane przez Biuro Rachunkowe Szarek zgodnie z poniższymi zapisami. 

3. Podstawowe warunki Promocji „LOJALNOŚĆ” przedstawione są poniżej: 
 
 

4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za przystąpienie do promocji. 
5. Uzyskany rabat jest ważny przez jeden rok od chwili uzyskania rabatu (z uwzględnieniem  

postanowień § 3 i § 4). 
6. W przypadku zmiany właściciela firmy, promocja przechodzi na kolejnych właścicieli, pod warunkiem 

podpisania przez nich w ciągu 14 dni od chwili dokonania zmiany Regulaminu Promocji „LOJALNOŚĆ”. 
7. Obecny klient podpisując regulamin oświadcza że: niespełnienie przez niego i nowego klienta co najmniej 

jednego z wymienionych punktów w Regulaminie Promocji „LOJALNOŚĆ” wyklucza go z otrzymania 
specjalnego rabatu i nie będzie wobec tego dochodził żadnych roszczeń wobec firmy Szarek i Wspólnicy 
„KLON” Sp. z o. o. 

                                                
1 Z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kowalska 26, 43-316 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000194982, kapitał zakładowy 56 000 PLN, NIP 5471919886, 
REGON 072346107 

Progi ustalonej wartości opłat dla 

nowego klienta 

Ilość rabatów 

tylko na usługi księgowe 

dla obecnego klienta 

Wysokość 
rabatu 

od 200,00 zł do 1000,00 zł 1 10 % 
od 1000,01 zł do 4000,00 zł 2 20 % 
od 4000,01 zl do 7000,00 zł 3 30 % 
od 7000,01 zł do 10000,00 zł 4 40 % 



 
§ 3 WARUNKI SPECJALNE 

 
1. Obecny klient, który poleci usługi księgowe firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. nowemu 

klientowi, zostanie włączony do promocji tylko w przypadku uregulowania wszystkich należności wobec 
firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. do chwili podpisania umowy z nowym klientem i podpisze 
niniejszy regulamin wraz z nowym klientem. 

2. Przyznanie specjalnego rabatu następuje w chwili: 
- gdy nowy klient podpisze umowę o świadczenie usług księgowych przez firmę Szarek i Wspólnicy 
„KLON” Sp. z o. o. 
- spełnienia wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 

3. Obecny klient może skorzystać z przyznanego specjalnego rabatu z uwzględnieniem § 3 pkt 4 po czterech 
miesiącach od chwili podpisania umowy przez nowego klienta o świadczenie usług księgowych przez 
firmę Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o.. 

4. Aby skorzystać z przyznanego specjalnego rabatu muszą być spełnione następujące warunki: 
- nowy klient dokonał terminowej zapłaty za usługi księgowe firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” 
Sp. z o. o. w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy, 
- obecny klient dokonał terminowej zapłaty za usługi księgowe firmy Szarek i Wspólnicy „KLON”  
Sp. z o. o. w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy przez nowego klienta, 
- nie zmieni się wysokość opłat za usługi zgodnie z § 3 pkt 10. 
Nie wystąpienie, któregokolwiek z w/w warunków spowoduje unieważnienie wszystkich przyznanych 
specjalnych rabatów. 

5. Przyznane specjalne rabaty nie mogą zostać wykorzystane jednorazowo. Jeden rabat może zostać 
wykorzystany raz w miesiącu. 

6. W jednym miesiącu z rabatu może skorzystać pierwszych trzech klientów, kolejne zgłoszenia przechodzą 
na kolejne miesiące. 

7. Rabaty automatycznie będą realizowane przez firmę Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. od chwili ich 
przyznania z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 i pkt 4. 

8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków jest jednoznaczne z wykreśleniem z udziału w promocji. 
9. Regulamin promocji należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” 

Sp. z o. o. najpóźniej do dnia podpisania umowy z nowym klientem. 
10. Zmiana opłaty za usługi księgowe dla obecnego klienta lub nowego klienta na niższą w trakcie trwania 

promocji, wykonana na życzenie obecnego klienta lub nowego klienta, powoduje wycofanie z udziału w 
promocji, a tym samym unieważnienie otrzymanych ważnych rabatów. 

 
§ 4 ZOBOWIĄZANIA 

 
1. Klient podpisując niniejszy regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. 
2. Specjalny rabat można uzyskać tylko i wyłącznie za polecenie usług księgowych firmy  

Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. i w terminie opłacanie faktur za usługi firmy Szarek i Wspólnicy 
„KLON” Sp. z o. o. zarówno przez obecnego klienta jak i przez nowego klienta. 

3. Jakiekolwiek spóźnienie z płatnością spowoduje unieważnienie wykorzystanego w danym miesiącu 

rabatu. 
4. Płatność w terminie lub terminowe opłacenie usług to data zlecenia wypłaty środków z konta obecnego 

 i nowego klienta na konto firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. 
5. W celu weryfikacji płatności w terminie, obecny klient i nowy klient zobowiązują się do dostarczenia do 

siedziby firmy Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o.1 dowodów zapłaty (wtórnik z konta) za każdą 
fakturę wystawioną przez w/w firmę, jednakże nie później aniżeli do dnia skorzystania ze specjalnego 
rabatu. 

6. Nieterminowe dostarczenie dowodów zapłat powoduje wykluczenie z promocji i tym samym  
z możliwości wykorzystania otrzymanych specjalnych rabatów. 

7. W przypadku rezygnacji z usług księgowych przez obecnego klienta bądź nowego klienta świadczonych 
przez Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. obecny klient zostaje wykluczony z promocji i nie ma 
możliwości wykorzystania otrzymanych ważnych specjalnych rabatów. 

 
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelakie szkody wynikłe  
z winy osób trzecich, w tym szkody związane z niemożliwością dokonania płatności w terminie. 

2. Promocja jest ogólnie dostępna na stronie internetowej www.biuroszarek.com.pl oraz w siedzibie firmy 
Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. Klienci z końcem roku 2008 otrzymali informację  
o powstaniu w/w strony internetowej i dostępnych tam promocjach. Promocja nie jest w żaden inny 
sposób reklamowana, a klienci nie są zobowiązani do skorzystania z promocji. 

3. Z uwagi na § 5 pkt 2 Firma Szarek i Wspólnicy „KLON” Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za 
nieterminowe zgłoszenie chęci wzięcia udziału w promocji przez klienta wynikające z jego niewiedzy lub 
niedoinformowania. Klient tym samym nie ma możliwości dochodzenia roszczeń w jakikolwiek sposób. 

4. Klient korzystający z Promocji „LOJALNOŚĆ” może skorzystać z innych promocji. 
5. Klient zobowiązuje się do wykonania wszelakich czynności, w celu spełnienia warunków promocji  

i otrzymania specjalnego rabatu, w przeciwnym wypadku zostaje wykluczony z promocji i możliwości 
uzyskania specjalnego rabatu. 

 
Oświadczam, że: 
Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „LOJALNOŚĆ” określone w niniejszym Regulaminie 
i zobowiązuję się do ich spełnienia. 
 
 
 
………………………….., dnia ……………. 200… r.   ………………………………………… 
           (Prezes, właściciel, osoba upoważniona – obecny klient) 

 

 

………………………….., dnia ……………. 200… r.   ………………………………………… 
           (Prezes, właściciel, osoba upoważniona – nowy klient) 

 

* - niepotrzebne skreślić. 


