Regulamin “Promocji Wakacyjnej””

I.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w “Promocji Wakacyjnej” (dalej zwanej
„Promocją”), dotyczącej nabycia usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu
internetowego udostępnianego w domenie autenti.com (dalej zwanego „Platformą Autenti”)
dla usługi „Pro”.
2. Organizatorem Promocji jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy
w wysokości 4.797.900,00 złotych (dalej jako „Autenti”). Z Autenti można kontaktować się
w drodze
formularza
kontaktowego
dostępnego
na stronie
https://autenti.com/pl/kontakt-obsluga-klienta, czatu, a także pod numerem telefonu: +48 22
29 05 112 lub mailowo pod adresem: support@autenti.com.
3.
II.

Promocja trwa od 1 lipca 2022 do 30 sierpnia 2022 włącznie.
Warunki Promocji

1. Promocja skierowana jest do obecnych i nowych użytkowników Platformy Autenti, którzy
dotychczas nie korzystali z płatnych subskrypcji konta na Platformie Autenti (dalej jako:
„Uczestnik”) i umożliwia bezpłatne korzystanie z Konta na Platformie Autenti w Planie PRO
przez okres 14 dni (dalej jako: „Konto”). Warunki świadczenia usług przez Autenti oraz
szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w ramach Konta określa Regulamin Platformy
Autenti dostępny na stronie https://autenti.com/pl/regulaminy/regulamin-platforma-autenti
(dalej
jako:
„Regulamin
Autenti”)
oraz
cennik
dostępny
na
stronie
https://autenti.com/pl/cennik/platforma-autenti (dalej jako: ”Cennik”), z zastrzeżeniem zmian
wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z Promocji.
3. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik powinien założyć bezpłatne konto dla firm na
platformie Autenti korzystając z przycisku “Rozpocznij okres próbny” na stronie
https://autenti.com/pl/ w okresie wskazanym w pkt I ust. 3 niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Polityką Ochrony
Prywatności,
dostępną
na
stronie
https://autenti.com/pl/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci.
III.

Pozostałe postanowienia
1.

Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie
warunków. Podmiot, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie jest
uprawniony do korzystania z Promocji.

2.

Autenti nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Promocji niewłaściwych
danych.

3.

Naruszenie przez Uczestników Promocji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub

dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji, upoważnia Autenti do wyłączenia
Uczestnika z Promocji.
4.

Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Autenti.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnik może składać
za pomocą
formularza
kontaktowego
dostępnego
na
stronie
https://autenti.com/pl/kontakt-obsluga-klienta lub pisemnie na adres siedziby Autenti
wskazany w pkt I. ust. 2. Postępowanie reklamacyjne odbywa się na zasadach wskazanych w
Regulaminie Autenti.
6.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Autenti

7.

Autenti zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim nie umniejsza to
praw Uczestników będących konsumentami. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą
ogłoszenia w ramach Platformy Autenti, chyba że w ogłoszeniu wskazano inaczej.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://autenti.com/pl/.

