Regulamin akcji „Promocja wakacyjna”
Organizator akcji promocyjnej
Organizatorami akcji „Promocja wakacyjna” są firmy Possible Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul.
Drzewieckiego 7/21 (87-100), NIP: 956-22-09-543, KRS: 0000290593 oraz Multiplatform Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu ul. Drzewieckiego 7/21; NIP 113-27-70-505, KRS: 0000333235.

Prawne regulacje dla promocji
1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym
dokumentem określającym zasady promocji.
2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

Czas trwania promocji
1. Data rozpoczęcia promocji: 11.09.2020 r. Data zakończenia promocji: 30.09.2020 r.
2. Warunkiem otrzymania 25% rabatu na opłatę miesięczną za korzystanie program IMO i/lub
ekspresowej strony WWW przez okres pierwszego roku jest:
a. przesłanie podpisanego formularza zamówienia wybranej usługi w terminie trwania
niniejszej promocji
b. polubienie
strony
FB
https://www.facebook.com/IMO-program-dla-biurnieruchomo%C5%9Bci-112922512101849
c. terminowe opłacanie faktur za usługi zamówione u Organizatorów
3. Wpłaty za usługi należy uregulować zgodnie z terminem na fakturze. Płatności dokonane po
terminie stanowią podstawę wykluczenia z udziału w promocji i zwiększeniem kwoty opłaty za
usługi objęte rabatem w kolejnych miesiącach do ceny standardowej zawartej w cenniku na
stronie www.imo.pl.

Zasady promocji
1. Promocja dotyczy każdego nowego klienta firmy Possible Sp. z o.o. i/lub Multiplatform Sp. z
o.o., który zamówi program IMO i/lub ekspresową stronę WWW w czasie trwania promocji i
dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty wystawienia
faktury.
2. Uczestnikiem promocji nie może być podmiot czy użytkownik korzystający z usług
Organizatorów przed terminem rozpoczęcia promocji.
3. W pierwszym roku opłata miesięczna za korzystanie z IMO i/lub ekspresowej strony WWW
zostanie obniżona o 50%.
4. Standardowe ceny, od których będzie liczony rabat oraz okres trwania umowy zawarte są na
stronie www.imo.pl oraz w zamówieniu usługi.
5. Promocja dotyczy pierwszego roku rozliczania usług.
6. Skorzystanie z usług odbywać się będzie na podstawie formularzy zamówień zawierających
stosowny zapis dotyczący promocji.
7. W przypadku zmiany zasad promocji, Organizator poinformuje o nich na swojej stronie
internetowej www.imo.pl i za pomocą poczty E-mail.

