Regulamin promocji
Szkolenia Sage Academy 2 plus 1
(nie stosuje się do konsumentów)

Warunki Promocji
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Szkolenia Sage Academy 2 plus 1”,
organizowanej na zasadach sprzedaży premiowej (dalej: Promocja), której organizatorem jest
spółka pod firmą „Sage Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, kod pocztowy 02305, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956, NIP 526-28315-03, REGON 140054209 (dalej: Organizator).
2. Promocja trwa od 3.12.2018 r. do 29.03.2019 r. włącznie (dalej: Okres promocyjny) i jest
kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo
przedsiębiorców

zainteresowanych

wykupieniem

Szkoleń

wyłącznie

w

celu

związanym

bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Promocja obowiązuje w sieci sprzedaży Sage oraz w sieci Internet i jest prowadzona na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Uczestnik – przedsiębiorca, który chce zakupić przynajmniej trzy Szkolenia z oferty Sage
Academy (oferta dostępna na www.SageAcademy.pl).
b. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
c. Szkolenie – jednodniowy warsztat stacjonarny lub jednodniowe stacjonarne szkolenie
merytoryczne oferowane przez Organizatora w ramach Sage Academy albo użytkowanie
platformy Sage Club w ramach rocznej subskrypcji zgodnie z regulaminem Sage Club
opublikowanym na stronie https://www.sage.com.pl/regulaminy.
d. Zamówienie – formularz zakupu produktów oferowanych przez Organizatora w formie przez
niego wskazanej określające warunki sprzedaży.
5. Promocja skierowana jest do Uczestników spełniających warunki wskazane w niniejszym
Regulaminie, którzy w Okresie promocyjnym złożą u Organizatora lub w sieci Partnerów Sage
Zamówienie na zakup przynajmniej trzech dowolnych Szkoleń z oferty Sage Academy i polega na
tym, że Użytkownik nie poniesie kosztów najtańszego z wybranych Szkoleń. W przypadku
zamówienie więcej niż 3 Szkoleń, na każde dwa Szkolenia płatne przypada jedno Szkolenie
nieodpłatne. Nieodpłatnie Użytkownikowi udostępnione zostaną Szkolenia najtańsze z wybranych.
6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Sage.
7. Za pakiet Szkoleń zostanie wystawiona faktura VAT w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
8. Uczestnik ma prawo zrealizować Szkolenia w okresie 6 miesięcy od złożenia Zamówienia.
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Postanowienia końcowe
9. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
Regulaminie Sage Academy oraz Regulaminie Sage Club (jeśli dotyczy).
10. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach których wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe
mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
12. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

wykluczenia

Uczestnika

z

Promocji

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu mogącego mieć
wpływ na zastosowanie Promocji. W takim wypadku Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty za
wszystkie zakupione Szkolenia.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym zmiany
Okresu promocyjnego lub jego zawieszenia w każdym czasie bez podania przyczyny, z
zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie
internetowej http://www.sage.com.pl/regulaminy oraz w placówkach sieci sprzedaży Sage.
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