Regulamin Promocji: Tniemy prowizje do ZERA dla znajomych na FACEBOOKU
Postanowienia Ogólne:
1.

Organizatorem promocji jest AIF Kancelaria sp. z o.o. z/s Wrocław, Ul. Żernicka 253, 53-510. KRS 0000146740
zwany dalej ‘organizatorem’.

2.

Pod terminem ‘promocja’ należy rozumieć promocję organizowaną przez organizatora.

3.

Czas trwania promocji jest od 20.07.2011 do 15.08.2011. Czas trwania promocji może zostać przedłużony poprzez
umieszczenie ogłoszenia na profilu Facebook oraz na stronie www.aif.com.pl/aktualnosci/aktualnosci

4.

Przedmiotem promocji jest obniżenie prowizji od należności głównych o 100% dla każdej co czwartej umowy
przyjętej przez organizatora.

5.

Jako ‘przyjęcie umowy’ należy rozumieć zawartą przez uczestnika umowę wprowadzoną do systemu organizatora.

6.

Promocją objęte jest całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.

Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wszelkich postanowień w nim zawartych.

Nadzór:
8.

Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem promocji prowadzi zarząd organizatora.

Uczestnicy Promocji
9.

Jako ‘uczestnika’ należy rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną, która w czasie trwania promocji podpisze z
organizatorem Umowę Zlecenia Windykacji lub Umowę Powierniczego Przelewu Wierzytelności.

10. W promocji mogą wziąć udział osoby prawne jak i osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych
oraz zdolność prawną.
11. Promocja jest skierowana do osób, które są lub dołączą do grona znajomych organizatora na portalu Facebook
(www.facebook.com) oraz podadzą hasło: Facebook przy zawieraniu umowy.
Zasady Promocji
12. Przez dołączenie do grona znajomych rozumie się kliknięcie opcji ‘Lubię To’ na profilu organizatora na serwisie
Facebook dostępnym pod nazwą ‘ AIF Kancelaria Windykacja’
13. Aby sprawa uczestnika mogła być zakwalifikowana do promocji, oprócz czynności wspomnianych w pkt. 12 należy
w trakcie rozmowy z konsultantem powiedzieć hasło ‘Facebook’.
14. Do promocji kwalifikują się jedynie sprawy, których wierzytelność przekracza 1500 PLN lub ich równowartość w
innych walutach obcych.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do opłat dodatkowych za przyjęcie i prowadzenie sprawy, które nie są w żaden
sposób powiązane z prowizją w przypadku gdy sprawa jest sporna, lub dłużnik ogłosił upadłość.
16. Uczestnik może skierować dowolną ilość spraw.
Postanowienia Końcowe
17. Każdorazowa zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez organizatora promocji.
18. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.aif.com.pl
19. Wszelkie cytowane fragmenty regulaminu lub inne materiały reklamowe umieszczane przez organizatora w
środkach masowego przekazu, miejscach publicznych, siedzibie organizatora lub w każdym innym miejscu, w
którym każdy potencjalny klient mógłby dowiedzieć się o istniejącej promocji ma wyłącznie charakter
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci informatycznej i telekomunikacyjnej za
pomocą której uczestnicy mogą zgłaszać sprawy do organizatora.
21. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

