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REGULAMIN PROMOCJI „PROGRAM POLECEŃ” 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r. 

 

Definicje  

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

a. Zakupowiec (Organizator) – Zakupowiec Sp. z o. o. o numerze NIP: 548-273-45-86 z 

siedzibą w Ustroniu, przy ul. Skoczowskiej 134. 

b. Promocja − ta promocja „Program poleceń”.  

c. Regulamin – ten regulamin Promocji „Program poleceń”.  

d. Obecny klient – osoba prawna (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka), 

która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy podpisała lub odnowiła z Zakupowcem 

umowę agencyjną jako Zleceniodawca o pośredniczenie przy zawieraniu umów 

sprzedaży towarów na rzecz Zleceniodawcy. 

e. Nowy klient – osoba prawna (jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka), 

która jeszcze nie miała podpisanej żadnej umowy z Zakupowcem.  

2. Promocja polega na nagradzaniu Obecnych klientów za to, że aktywnie korzystają z 

abonamentu Zakupowca i rekomendują znajomym rozpoczęcie współpracy z Zakupowcem. 

Nagrodami w Promocji są nagrody pieniężne wypłacane jako korekta do faktury opłaconej 

przez Obecnego klienta. Udział w Promocji jest dobrowolny.  

 

Czas trwania Promocji  

3. Promocja trwa od 1 września 2021 roku do 24 grudnia 2021 roku. 

4. Nagrody w Promocji Organizator będzie wypłacał od listopada 2021 roku do stycznia 2022 

roku – do 15 dnia miesiąca.  

 

Warunki udziału w Promocji i przyznawania nagrody Obecnemu klientowi  

5. W Promocji uczestniczyć może Obecny klient, który przed przystąpieniem do Promocji ma 

z Zakupowcem podpisaną umowę agencyjną jako Zleceniodawca o pośredniczenie przy 

zawieraniu umów sprzedaży towarów na rzecz Zleceniodawcy oraz opłacił roczny abonament 

w wysokości 3000 PLN netto oraz: 

a. Polecił Nowemu klientowi abonament Zakupowca, 

b. Nowy klient w czasie trwania Promocji (do 24 grudnia 2021 roku) – z polecenia 

Obecnego klienta – zawrze z Zakupowcem umowę agencyjną jako Zleceniodawca o 

pośredniczenie przy zawieraniu umów sprzedaży towarów na rzecz Zleceniodawcy 

oraz opłaci abonament roczny w wysokości 3000 PLN netto (z możliwą zniżką w 

wysokości 250 PLN netto opisaną w punkcie 8.) 

6. Obecny klient otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN netto, jeżeli zostaną 

spełnione wszystkie warunki opisane w punkcie 5. Nagrodę Organizator może wypłacić 
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wielokrotnie, ale nie więcej niż sześć razy (maksymalnie 3 000 PLN netto).  

Jeśli Obecny klient chciałby skorzystać z nagrody więcej razy niż sześć, powinien 

skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy. 

7. Nagrodę Organizator wypłaci Obecnemu klientowi jako zwrot przez fakturę korygującą do 

faktury za abonament Zakupowca. Po opłaceniu przez Nowego klienta abonamentu rocznego 

Organizator w terminie 5 dni roboczych wystawi Obecnemu klientowi fakturę korygującą o 

wysokości -500 PLN. Po podpisaniu przez Obecnego klienta faktury korygującej i odesłaniu 

do Organizatora środki zostaną wypłacone do 2 dni roboczych. 

8. Nowy klient otrzyma zniżkę w wysokości 250 PLN netto na roczny abonament Zakupowca, 

jeżeli:  

a. nie miał jeszcze z Zakupowcem umowy agencyjnej jako Zleceniodawca o 

pośredniczenie przy zawieraniu umów sprzedaży towarów na rzecz Zleceniodawcy, 

b. w czasie trwania Promocji (do 24 grudnia 2021 roku) – z polecenia Obecnego klienta 

– zawrze z Zakupowcem umowę agencyjną jako Zleceniodawca o pośredniczenie 

przy zawieraniu umów sprzedaży towarów na rzecz Zleceniodawcy,  

c. wyrazi zgodę, aby Obecny klient uzyskał informację o tym, że Nowy klient rozpoczął 

współpracę z Zakupowcem oraz spełnił albo nie spełnił wymaganych warunków 

Promocji.  

 

Informacje o danych osobowych  

9. Zakupowiec Sp. z o. o. informuje, że jest administratorem danych osobowych. Dane 

osobowe Obecnego klienta oraz Nowego klienta są przetwarzane w celu uczestnictwa w 

Promocji. 

10. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora 

https://www.zakupowiec.pl/program-polecen  

11. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe 

mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

12. Obecny klient oraz Nowy klient, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść 

Regulaminu.  

13. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też 

żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

14. Promocja jest przeprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji mogą być rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania cywilnego. Regulamin 

obowiązuje od 1 września 2021 r. 


