Warszawa dnia 01.08.2018r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„POLECAJ MECENAS.iT”

§ 1. Definicje
1. Organizator – JMK Computerate Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02 - 784
ul. Janowskiego 9 lok. 40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000254728, świadcząca usługi w ramach systemu MECENAS.iT.
2.

Program Lojalnościowy „Polecaj MECENAS.iT” (zwany dalej Programem Lojalnościowym) –
celem Programu Lojalnościowego jest zachęcanie potencjalnych klientów przez Polecających
do korzystania z systemu MECENAS.iT.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z systemu MECENAS.iT dostarczanego przez
Organizatora.
4. Polecający – Klient, który zachęcił Poleconego do złożenia zamówienia na korzystanie z
systemu MECENAS.iT i zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
5. Polecony – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która nigdy nie korzystała z systemu MECENAS.iT dostarczanego przez
Organizatora.
6. System MECENAS.iT – oprogramowanie używane przez Klienta zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Świadczenia Usługi MECENAS.iT.
7. Opłata jednorazowa – opłata dokonywana przez Klienta wraz z wykupem terminowej lub
bezterminowej licencji systemu MECENAS.iT
8. Opłata abonamentowa – miesięczna opłata dokonywana przez Klienta korzystającego z eusługi, której wysokość zależna jest od wskazanej przez Klienta ilości użytkowników zgodnie z
warunkami i cenami podanymi w umowie pomiędzy Klientem, a Organizatorem.
9. Pula środków – pula gromadzonych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Klienta
wirtualnych środków podlegająca zamianie na produkty Organizatora lub służąca do
zmniejszenia kwoty należności wobec organizatora

JMK COMPUTERATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Janowskiego 9 lok. 40
02-784 Warszawa
zarejestrowana pod numerem KRS 0000254728
w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. +48 22 299 32 07
sprzedaz@mecenas.it
www.mecenas.it
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP: 951-21-78-792
REGON: 140515224
Strona 1 z 4

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zasady Programu Lojalnościowego
umożliwiającego Klientom Organizatora otrzymywanie puli środków za polecanie systemu
MECENAS.iT nowym Klientom.
2. Program Lojalnościowy obowiązuje od 1 grudnia 2017r. do odwołania.
3. Odwołanie

obowiązywania

programu

zostanie

ogłoszone

przez

Organizatora

z

jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
4. Klient może zostać uczestnikiem Programu Lojalnościowego po łącznym spełnieniu
następujących warunków:
a. nie ma zaległości w płatnościach wobec Organizatora,
b. zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
5. Poleconemu nie przysługuje prawo do jakichkolwiek upustów czy rabatów na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. 6 poniżej.
6. Polecony może zostać uczestnikiem Programu Lojalnościowego po spełnieniu warunków
opisanych w ust. 4 powyżej.
§ 3. Zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego
1. Jeżeli Polecony zakupi u Organizatora bezterminową lub terminową licencję systemu
MECENAS.iT za którą uiści opłatę jednorazową, Polecający otrzyma bon w wysokości
odpowiadającej 10% wartości netto Opłaty jednorazowej uiszczonej przez Poleconego.
2. Jeżeli Polecony zakupi u Organizatora e-usługę za którą będzie uiszczał Opłatę abonamentową,
Polecający otrzyma bon w wysokości 5 zł netto miesięcznie za każdego użytkownika (wersji
Premium systemu Mecenas.iT) lub 4 zł netto miesięcznie za każdego użytkownika (wersji Basic
systemu Mecenas.iT) zakupionego przez Poleconego, przez cały okres korzystania przez
Poleconego z systemu MECENAS.iT. W przypadku zakończenia korzystania z systemu
MECENAS.iT przez Poleconego, Polecającemu nie będą przyznawane dalsze bony.
3. Warunkiem otrzymania bonu przez Polecającego jest:
a. wskazanie Polecającego przez Poleconego w formie pisemnego oświadczenia wraz z
podpisaniem umowy o użytkowaniu systemu MECENAS.iT. Polecony może wskazać
tylko jednego Polecającego,
b. w przypadku Opłaty Jednorazowej – wniesienie opłaty w terminie w pełnej wysokości,
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c. w przypadku Opłaty Abonamentowej – terminowe comiesięczne wnoszenie w całości
wymaganych opłat abonamentowych przez Poleconego,
d. korzystanie z systemu MECENAS.iT przez Polecającego.
4. Składając oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt a powyżej Polecony wyraża zgodę na
poinformowanie Polecającego o wartości zakupionej przez niego licencji, a w przypadku
zamówienia przez Poleconego e – usługi za którą będzie uiszczał Opłatę Abonamentową,
Polecony wyraża zgodę na informowanie Polecającego o wszelkich zmianach w ilości
użytkowników wykupionych przez Poleconego
5. Bony zebrane przez Polecającego mogą zostać przeznaczona na:
a. Zmniejszenie kolejnej faktury Polecającego,
b. Zakup u Organizatora dodatkowych produktów lub usług przez Polecającego,
c. Bony zebrane przez Polecającego nie mogą być przekazane innym podmiotom.
6. Wyboru sposobu przeznaczenia bonów, Polecający dokonuje poprzez uzgodnienia
bezpośrednie (mailowe) z Organizatorem, poprzez Dział Sprzedaży Organizatora.
7. Bony zgromadzone w puli mogą zostać wykorzystane wyłącznie w formie wskazanej w § 3 ust
4 powyżej. Środki zgromadzone w puli nie podlegają wypłacie. Bony nie mogą być przekazane
innym podmiotom.
8. Bony zgromadzone w puli nie mogą być wykorzystywane do kompensaty należności, dla
których Organizator wystawił już fakturę VAT.
9. Polecający musi rozpocząć realizację Bonów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia ich
otrzymania. W przypadku niedotrzymania tego terminu Bony tracą ważność, chyba że
Polecający uzgodni inny termin ich realizacji z Organizatorem.
§ 4. Zakończenie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
1. Jeżeli zakończenie Uczestnictwa w Programie wynika z zakończenia Programu Lojalnościowego
przez Organizatora to Bony zgromadzone przez Polecającego nie tracą ważności i nadal mogą
być wykorzystywana zgodnie z § 3 ust 4 niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli zakończenie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wynika z zakończenia przez
Klienta korzystania z systemu MECENAS.iT to Bony zgromadzone przez niego ulegają likwidacji
wraz z końcem umowy.
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3. Klientowi, który zakończył korzystanie z systemu MECENAS.iT nie przysługują, w związku z
uczestnictwem w Programie, wobec Organizatora żadne roszczenia, w szczególności
roszczenie o wypłatę środków ze zgromadzonych w Bonów.
§ 5 Postanowienia końcowe
4. We wszystkich sprawach związanych z Programem Lojalnościowym, adresem e-mail
przeznaczonym do kontaktu z Organizatorem jest: sprzedaz@Mecenas.iT
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, informując o tym na stronie
www.Mecenas.iT lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018r.
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