Załącznik do Cennika

Warunki promocji
dla klientów ING Banku Śląskiego
„Rabat” 3 miesiące za 1 zł


Kod rabatowy upoważnia klientów ING Banku Śląskiego do korzystania przez trzy miesiące
kalendarzowe, z dostępu do modułów:
Fakturowanie, Magazyn, Księgowość oraz Kadry i Płace za cenę jednego złotego.



W celu skorzystania z promocji należy wygenerować kod rabatowy w aplikacji Moje ING, w
zakładce Moje Rabaty.



Otrzymany kod rabatowy należy wykorzystać do 30 czerwca 2020 r.



Zapłata 1 zł za trzy miesiące kalendarzowe w ramach wykorzystania kodu rabatowego
równoważna jest z uruchomieniem dostępu do modułów:
Fakturowanie, Magazyn, Księgowość, oraz Kadry i Płace.



Kod rabatowy nie łączy się z promocjami i innymi kodami rabatowymi. Wygenerowany kod
może zostać wykorzystany jednorazowo na zakup dostępu do modułu Księgowość lub Kadry i
Płace na warunkach wynikających z Promocji.



Klient który użył kodu rabatowego traci możliwość skorzystania z promocji „ING Księgowość dla
nowych Klientów w pierwszym miesiącu za 0 zł” oraz „Rok księgowości za 0 zł”.
Kod rabatowy może wykorzystać tylko Klient, który nie korzystał wcześniej z żadnego z
modułów: Księgowość oraz Kadry i Płace, a także nie korzystał z kodów rabatowych w ramach
promocji „Rabat” 3 miesiące za 1 zł



Niniejsza Promocja jest dedykowana dla Klientów, którzy planują skorzystanie z modułów
Księgowość lub Kadry i Płace w Portalu ING Księgowość.



Klientem w świetle niniejszych Warunków promocji jest Klient, który na moment skorzystania z
promocji posiada rachunek dla przedsiębiorców w ING Banku Śląskim S.A.



Kod rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez Użytkownika będącego jednocześnie
Klientem w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług w Portalu ING Księgowość dla
przedsiębiorców ING Księgowość dla przedsiębiorców (Regulamin).



Zastosowanie kodu rabatowego oznacza możliwość skorzystania z preferencyjnej ceny usługi
poprzez opłacenie ceny usługi z góry za określoną liczbę miesięcy kalendarzowych.



W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia zawartej między Klientem, a
Operatorem Umowy, jak również postanowienia Regulaminu świadczenia usług w Portalu ING
Księgowość dla przedsiębiorców (Regulamin).Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszych
Warunkach promocji mają znaczenie wynikające z Regulaminu.



Promocja obowiązuje od dnia publikacji Warunków promocji dla Klientów ING Banku Śląskiego
Moje Rabaty.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

