
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „PIERWSZE 3 MIESIĄCE ZA 0 ZŁ” 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji jest TechTax Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana 

Batorego 28-32 lokal 202, 81-366 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000611601, NIP 5862301742, REGON 363048244. 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2021 r. i trwa do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

3. Promocja jest przeprowadzana na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) zarejestrowanych  

lub posiadających oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej 

„Uczestnikami Promocji”. 

 

§2 

Warunki przystąpienia do Promocji 

 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest zawarcie w trakcie jej trwania umowy  

o świadczenie usług księgowych lub kadrowo-płacowych z TechTax Sp. z o. o. na okres 

minimum 12 miesięcy. 

3. Chęć przystąpienia do Promocji należy zgłosić najpóźniej w momencie podpisania 

umowy o świadczenie usług księgowych lub kadrowo-płacowych z TechTax Sp. z o. o. 

4. Z Promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz. 

 

 §3 

 Zasady Promocji 

 

1. Promocja polega na udzieleniu rabatu od cen „Usług księgowych” i „Usług kadrowo-

płacowych” zawartych w zakładce „Cennik” – w wysokości 100 % ich wartości. 

2. Rabat udzielany jest na okres 3 miesięcy począwszy od dnia następującego po dniu 

zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych lub kadrowo-płacowych z TechTax 

Sp. z o. o. 

3. Rabat nie obejmuje usług niewyszczególnionych w cenniku, w tym przeniesienia ksiąg 

rachunkowych. 

4. Uczestnik Promocji posiadający zaległości w rozliczeniach, wymagające 

wyprowadzenia w księgach rachunkowych, obowiązany będzie uiścić z tego tytułu 

opłatę zgodnie z cennikiem. 

5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 

lub rzeczowego w zamian za otrzymany rabat. 



 
6. Po zakończeniu okresu Promocji Uczestnik Promocji kontynuuje korzystanie z usług 

zgodnie z cennikiem. 

 

 §4 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym zmiany 

terminu zakończenia Promocji) lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania 

przyczyny, z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie 

opublikowany na stronie internetowej https://techtax.pl/. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji należy składać w formie elektronicznej 

na adres e-mail: biuro@techtax.pl. 

 

 

 

 


