Załącznik do Cennika

Warunki promocji
dla klientów ING Księgowości
Wakacje księgowe - 6 miesięcy za 50% ceny


Promocja „Wakacje księgowe - 6 miesięcy za 50% ceny” (dalej Promocja) upoważnia klientów
spełniających warunki opisane w niniejszym Regulaminie Promocji do skorzystania z Usługi Biura
rachunkowego dla przedsiębiorców na warunkach wynikających z Promocji.



Warunkiem skorzystania z Promocji jest wpisanie kodu rabatowego o treści: „Wakacje” w
odpowiednim miejscu aplikacji, przed uruchomieniem Usługi Biura rachunkowego dla
Przedsiębiorców oraz uiszczenie opłaty za pierwszy pełny okres rozliczeniowy w momencie
aktywacji Usługi.



Wzięcie udziału

w Promocji oznacza uzyskanie rabatu na Usługi Biura Rachunkowego w

wysokości 50% ceny wybranego pakietu przez okres 6 miesięcy.


Rabat jest udzielany na okres 6 miesięcy poprzez obniżenie opłaty za wybrany pakiet w
kolejnych 6 cyklach rozliczeniowych, przy czym w wypadku wyboru opcji rozliczenia: „bieżący
miesiąc”, pierwsza opłata dotyczy aktywacji Usługi wraz z rozmową powitalną oraz pierwszego
pełnego miesiąca rozliczeniowego po aktywacji Usługi. Natomiast wybranie opcji „miesiąc
poprzedni”, oznacza aktywację Usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia Usługi Biuro
Rachunkowe dla Przedsiębiorcy.



Ceny pakietów po rabacie to:


Pakiet Mini – 65 zł netto.



Pakiet Standard – 95 zł netto.



Pakiet Premium – 145 zł netto

Dopłaty w wypadku przejścia na wyższy pakiet w trakcie okresu rozliczeniowego wynoszą
odpowiednio:





Pakiet Mini na Pakiet Standard – 30 zł netto.



Pakiet Mini na Pakiet Premium – 80 zł netto.



Pakiet Standard na Pakiet Premium – 50 zł netto.

Przez korzystanie z Usługi Biura Rachunkowego dla Przedsiębiorców na zasadach wynikających
z Promocji należy rozumieć prawo do obsługi w zakresie Pakietu Mini, Standard lub Premium,
natomiast inne opłaty związane z korzystaniem z Usług podlegają opłatom według Cennika.



W wypadku braku skorzystania z kodu promocyjnego podczas aktywacji Usługi Biura
rachunkowego dla Przedsiębiorców, Usługa jest świadczona zgodnie z Cennikiem.



Promocja kierowana jest do klientów spełniających kryteria Klienta ING Księgowość, którzy w
okresie Promocji po raz pierwszy aktywują Usługę Biura rachunkowego dla Przedsiębiorcy.



Promocja trwa od 15.06.2022 r. do odwołania.



Klient ma prawo do jednokrotnego skorzystania z Promocji w całym okresie jej trwania.



Klient, który skorzystał z Promocji „Wakacje księgowe - 6 miesięcy za 50% ceny”, traci możliwości
skorzystania z pozostałych obowiązujących promocji.



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

