REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POLECAJ IMO”

§ 1. Definicje
1. Organizator – Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Zbożowej
180, świadcząca usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Świadczenia Usługi Programu IMO.
2. Program Lojalnościowy „Polecaj IMO” (zwany dalej jako Program Lojalnościowy) –
Program Lojalnościowy, którego celem jest zachęcanie potencjalnych klientów przez
Polecających do korzystania z Programu IMO.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z Programu IMO dostarczanego przez Organizatora
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usługi Programu IMO.
4. Polecający – Klient, który zachęcił Poleconego do złożenia zamówienia na korzystanie z
Programu IMO i zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
5. Polecony – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nigdy nie korzystała z Programu IMO dostarczanego przez
Organizatora.
6. Program IMO – oprogramowanie używane przez Klienta zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Świadczenia Usługi Programu IMO.
7. Opłata – uiszczane przez Klienta na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie za Usługę zgodnie z
warunkami i cenami podanymi w formularzu zamówienia składanym przez Klienta.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zasady Programu Lojalnościowego
umożliwiającego Klientom Organizatora otrzymywanie upustu na Opłatę za polecanie
programu IMO nowym Klientom.
2. Program Lojalnościowy obowiązuje od 6.06.2012 r. do odwołania.
3. Klient może zostać uczestnikiem Programu Lojalnościowego po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
a) korzysta z Programu IMO przez okres co najmniej dwóch miesięcy i nie ma zaległości
w płatnościach wobec Organizatora,
b) rozlicza się z Organizatorem w formie Opłaty miesięcznej,
c) zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
4. Poleconemu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek upustów czy rabatów na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, z wyłączeniem przypadku opisanego w pkt 5 poniżej.
5. Polecony może zostać uczestnikiem Programu Lojalnościowego po spełnieniu warunków
opisanych w pkt 3 powyżej.

§ 3. Zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego
1. Polecający za każdego Poleconego ma prawo otrzymać upust pomniejszający jego Opłatę
miesięczną za korzystanie z Programu IMO.
2. Warunkiem otrzymania upustu jest:
a) wskazanie Polecającego przez Poleconego na formularzu zamówienia Programu IMO,
b) wniesienie w całości pierwszej Opłaty przez Poleconego,

3. Upust pomniejsza Opłatę miesięczną za maksymalnie jeden login Polecającego do wartości 1
PLN netto.
4. Jeśli Polecający w danym miesiącu uzyska prawo do kilku upustów, będą one uwzględniane
proporcjonalnie w kolejnych okresach rozliczeniowych.
5. W przypadku rezygnacji Poleconego z korzystania z Programu IMO, Polecający traci prawo do
otrzymanego upustu za okres, w którym Polecony zaprzestanie korzystać z Programu IMO.
6. Upust otrzymany przez Polecającego nie może być wykorzystywany do kompensaty
należności, dla których Organizator wystawił już fakturę VAT.
7. We wszystkich sprawach związanych z Programem Lojalnościowym, adresem e-mail
przeznaczonym do kontaktu z Organizatorem jest: rozliczenia@imo.com.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Lojalnościowego w całości w
każdym czasie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym na
stronie www.imo.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2012 r.

