REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ ESTI I ODBIERZ 100 zł”

§1 Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji „Poleć Esti i odbierz 100 zł”
2. Organizatorem promocji „Poleć Esti i odbierz 100 zł” jest operator systemu EstiCRM –
EstiCRM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-462, al. Jana Pawła II 3A /16, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000757179, NIP 5842778843, REGON 381790372 inaczej
„Organizator”
§2 Definicje
1. Okres trwania Promocji od 20 marca 2020 do 1 stycznia 2021 („Okres trwania Promocji”).
2. Okres przystąpienia do Promocji od 20 marca 2020 do 1 stycznia 2021 („Okres przystąpienia do
Promocji”)
3. Polecający Promocję – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych zwanym dalej „Polecającym”
4. Przystępujący do promocji – firma rejestrująca pakiet do programu EstiCRM podająca dane
Polecającego zwana dalej „Przystępującym”
5. Konto w EstiCRM – aktywny pakiet w systemie EstiCrm.pl
6. Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 100 PLN
7. Rabat w EstiCRM – 10 % rabatu na okres jednego roku
8. Regulamin EstiCRM - Regulamin systemu dostępny na stronie www.esticrm.pl

§3 Zasady Promocji
1. Nagrodą w Promocji jest nagroda pieniężna w wysokości 100 PLN. W Okresie trwania Promocji
Uczestnik może otrzymać wiele nagród pieniężnych – zależnie od tego ilu Przystępujących poda jego
dane jako Polecającego
2. Do otrzymania Nagrody uprawnieni są Polecający, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
a) zachęcą nowe Biuro nieruchomości aby zarejestrowało się w systemie EstiCRM, dzięki czemu
stanie się ono Przystępującym do promocji uzyskując 10% rabatu na pakiet w systemie na okres
jednego roku.
b) podczas rejestracji Konta Przystępującego zostanie podane ich Imię i Nazwisko oraz numer
telefonu lub e-mail w celu weryfikacji jako Polecającego
c) opłata przez Przystępującego pierwszej otrzymanej faktury za EstiCRM,
4. Promocją nie są objęte pakiety próbne, które nie zostaną przedłużone na dalszy, płatny okres

5. Wypłata Nagrody nastąpi niezwłocznie po opłaceniu przez Przystępującego pierwszej Faktury Vat
za EstiCRM
6. Nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet kwoty netto kolejnych faktur za abonament
programu EstiCRM lub przelana na wskazane przez Polecającego Promocję konto.
7. Promocja nie może być łączona z innymi dostępnymi w tym okresie promocjami w EstiCRM

§ 4 Podatki od nagród
1. Wartość Nagród w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.).

§5 Postanowienia końcowe
1. EstiCRM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-462, al. Jana Pawła II 3A /16, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000757179, NIP 5842778843, REGON 381790372 jako
Organizator i administrator danych osobowych Uczestników Promocji będzie przetwarzał ich dane
osobowe w celu przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz
prawo ich poprawiania.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.
4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie www.esticrm.pl a wszelkie informacje uzyskać
można za pośrednictwem e-mail lub pod numerem 537 735 007.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

