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Regulamin promocji „JPK_VAT z dowolnego systemu dzięki enova365 EDI” 
 

I.  

Postanowienia ogólne 
 

1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „JPK_VAT z dowolnego systemu dzięki enova365 EDI” (dalej 

„Promocja”) jest Soneta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000109244 w 

Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP: 679-27-05-304 (dalej „Soneta”). 

1.2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

1.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Promocja jest promocją czasową i obowiązuje w terminie określonym w Zasadach Promocji w pkt. 4.1. 

1.5. Promocja nie dotyczy wynajmu ASP oraz usługi chmura – SaaS na Platformie Microsoft Azure. 

 

2.  

Uczestnictwo w Promocji 
 

2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie firmy zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 

posiadające oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.2. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) staje się firma, która w czasie trwania Promocji: 

2.2.1. spełnia warunki określone w pkt 2.1 oraz 

2.2.2. zgłosi uczestnictwo w Promocji poprzez złożenie zamówienia na licencje enova365  

za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera Soneta (dalej: Zgłoszenie); 

2.2.3. ten sam Uczestnik może dokonać kilku Zgłoszeń w okresie trwania Promocji. 

2.3. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

2.4. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 

 

3.  

Produkt promowany w Promocji  

 
3.1. Promocja jest organizowana w celu promocji systemu enova365. 

 

4.  

Zasady Promocji 
 

4.1. Promocja obowiązuje w dniach od 19 grudnia 2017 r. do 30 marca 2018r. do godziny 14:00. 

4.2. Promocja polega na premiowaniu rabatem, w okresie trwania Promocji, zakupu modułu enova365 EDI. 

4.3. W ramach promocji Klienci otrzymają zniżkę w wysokości 1 930 zł na zakup modułu enova365 EDI.  

Warunkiem przystąpienia do Promocji jest dokonanie zakupu wg powyższych reguł. 

4.4.    Aby skorzystać z Promocji, należy zaznaczyć w zamówieniu „Rabat na EDI”. 

4.5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami stałymi, za wyjątkiem „Procent za banner”. 

4.6. Moduł enova365 EDI zakupiony w trakcie promocji polega standardowym zasadom przedłużenia gwarancji 

poprzez nabycie Aktualizacji (szczegóły dostępne w cenniku dostępnym na stronie www.enova.pl). 

 

5.  

Zasady przyznawania Rabatów 

 

5.1. Rabat zostanie przyznany Uczestnikom, którzy dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu. 

5.2. Rabat zostanie przyznany Uczestnikom, których zamówienie zostanie złożone w terminie od godziny 8:00 dnia 

rozpoczęcia Promocji, do godziny 14:00 dnia zakończenia Promocji. 

http://www.enova.pl/
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6.  

Postępowanie reklamacyjne 
 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora. 

6.2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji. 

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

6.4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie 

powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 

 

7.  

Postanowienia końcowe 
 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu, mogącego mieć wpływ na przyznanie 

rabatu. W takim wypadku Organizator uruchomi procedurę, na podstawie której Uczestnik będzie zobowiązany 

do zwrotu przyznanego rabatu.  

7.2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

7.3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.enova.pl  

7.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.5. Promocja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

http://www.enova.pl/

