Aneks do regulaminu Programu Certyfikacyjnego
„Firma Godna Polecenia i Zaufania”
Akcja Marketingowa: „Akcja Certyfikacja 3”
§1
Informacje ogólne
1. Akcja marketingowa „Akcja Certyfikacja 3” zostaje wdrożona w życie z dniem
08/05/2019 roku i trwa do 31/05/2019 roku
2. Założenie akcji marketingowej polega na zapewnieniu firmie zgłaszającej się do
programu certyfikacyjnego zwrot poniesionych kosztów w 100% (słownie: stu
procentach) w momencie uzyskania negatywnej oceny analityków oraz komisji
certyfikacyjnej.
3. Zwrot poniesionych kosztów przedsiębiorstwu zgłaszającemu się do programu
certyfikacyjnego nastąpi do 30 dni od daty wydania negatywnej oceny w procesie
certyfikacji.
4. Jeżeli firma zgłaszająca się do programu certyfikacyjnego otrzymała wcześniej Fakturę
Vat, zostanie wystawiona korekta w terminie do 7 dni roboczych liczonych od
momentu poinformowania uczestnika drogą elektroniczną o negatywnej decyzji
analityków i komisji certyfikacyjnej.
5. Pozostałe zapisy regulaminu „Firma Godna Polecenia i Zaufania” pozostają
niezmienne.
6. Wszystkie wnioski, które spłyną do Organizatora do godziny 23:59 do dnia 31 Maja
2019 roku będą postrzegane jako zgłoszenia do Akcji Marketingowej i będzie
obowiązywały zasady zawarte w niniejszym regulaminie „Akcja Certyfikacja 3”.
7. Wnioski, które zostaną wysłane drogą tradycyjną (pocztową) będą rozpatrywane po
dacie nadania przesyłki.
8. Adres e-mail do przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną pozostaje bez zmian:
zgloszenia@certyfikatydlafirmy.com
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia trwającej akcji
informując tym samym o przyczynach swojej decyzji poprzez oficjalną stronę
Organizatora oraz oficjalne kanały w mediach społecznościowych, w tym: Facebook,
Twitter oraz Instagram.
10. Organizatorem akcji pozostaje właściciel Programu Certyfikacyjnego: LB Consulting,
Tarnogórska 122 lok. 5, 44-102 Gliwice.
11. Adres e-mail w sprawie obsługi programu oraz obsługi klienta pozostaje bez zmian:
bok@certyfikatydlafirmy.com oraz biuro@certyfikatydlafirmy.com
12. Numer konta bankowego Organizatora pozostaje bez zmian: NEST BANK: 51 1870
1045 2078 1045 1587 0001.
13. Tytuł przelewu do Organizatora programu w czasie trwania niniejszej Akcji
Marketingowej „Akcja Certyfikacja 3”: „Proces Certyfikacji, NIP: XXX-XXX-XX-XX”, lub
jeżeli firma zgłaszająca się do programu certyfikacyjnego otrzymała wcześniej Fakturę
Proforma należy w tytule przelewu wpisać: „Proces Certyfikacji, nr faktury, NIP
firmy”.

§2
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Akcji
Marketingowej: „Akcja Certyfikacja 3”. O wszystkich zmianach w regulaminie
Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.
2. Wszelkie spory wynikającego z uczestnictwa w Programie i treści regulaminu będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Niniejszy regulamin jest wiążący i jego akceptacja oznacza zgodę na wszystkie jego
postanowienia.

