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Regulamin Oferty Promocyjnej „Darmowe
Sprzedawców na platformie CABAS.pl

sprzedawanie”

dla

obowiązuje od 11 września 2015 r. do 10 września 2016 r.
Warunki skorzystania oraz zasady funkcjonowania oferty promocyjnej:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Operatorem i organizatorem oferty promocyjnej jest ROYGARD Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku, 80-171 Gdańsk, przy ul. Schumana 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS
0000385936 (dalej: „Roygard”).
Oferta Promocyjna skierowana jest do Sprzedawców, którzy w okresie od 11 września 2015 r.
do 10 września 2016 r. skorzystają z abonamentu w wariancie „PAKIET PODSTAWOWY 20”
Oferta Promocyjna dotyczy Sprzedawców, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają zarejestrowane konto Sprzedawcy lub dokonają nowej rejestracji konta
Sprzedawcy w okresie trwania oferty promocyjnej
b) korzystają z wariantu abonamentu „PAKIET PODSTAWOWY 20”
c) wariant abonamentu „PAKIET PODSTAWOWY 20” jest ustawiony dla konta Sprzedawcy
przez cały pojedynczy okres rozliczeniowy, którego to dotyczy niniejsza oferta promocyjna
d) konto nie jest zablokowane
W ramach niniejszej oferty promocyjnej, Sprzedawcy spełniający warunki, o których mowa w
pkt 3 powyżej mogą korzystać z konta Sprzedawcy bez opłat. Oznacza to, że nie zostanie
naliczona prowizja od sprzedaży sporadycznej dla okresu rozliczeniowego w którym
wykorzystywany był wariant abonamentu „PAKIET PODSTAWOWY 20”
Oferta promocyjna przypisana jest wyłącznie do konta danego Sprzedawcy spełniającego
warunki, o których mowa w pkt 3 powyżej.
Reklamacje
dotyczące
oferty
promocyjnej
powinny
być
składane
na
adres
sprzedawca@cabas.pl
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług przez Roygard
dla Sprzedawców udostępnionym na stronach cabas.pl, chyba że postanowienia niniejszego
Regulaminu stanowią inaczej.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu Oferty Promocyjnej stosuje się
odpowiednio postanowienia dokumentu wskazanego w pkt. 7 powyżej.
Firma Roygard zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub odwołania niniejszej Oferty
Promocyjnej bez konieczności podawania przyczyn. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie
bez wpływu na prawa nabyte przez Sprzedawców przed wejściem w życie zmian w
Regulaminie. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie przekazana do
wiadomości publicznej.
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