REGULAMIN PROMOCJI „Subiekt z Office 365 Business”
§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem Promocji „Subiekt z Office 365 Business” (dalej: Promocja) jest InsERT S.A. z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306888, REGON 932283479, NIP: 8981945134,
o kapitale zakładowym wynoszącym 16.000.000,00 złotych w całości opłaconym (dalej: InsERT).
2. Czas trwania Promocji: od 18.10.2017 do odwołania.
3. Promocją objęte są programy: Subiekt GT, Subiekt nexo 1, Subiekt nexo 3, Subiekt nexo Pro 1,
Subiekt nexo Pro 3 oznaczone naklejką promocyjną oraz posiadające dołączone promocyjne kody
licencji.
4. Promocja polega na dodaniu w okresie objętym Promocją do każdego z Subiektów wskazanych w
§ 1 pkt 3 powyżej pakietu Office 365 Business w postaci licencji na jeden rok dla jednego użytkownika
oraz do udzielenia bezpłatnego dostępu do szkolenia „e-prawnik” online w Akademii InsERT na
warunkach określonych w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
5. W ramach Promocji Klient, który w okresie Promocji zakupił Subiekta wskazanego w § 1 pkt 3
niniejszego Regulaminu, otrzymuje pudełko z Subiektem oklejone naklejką informującą o Promocji
wraz z umieszczoną w pudełku instrukcją rejestracji i aktywacji Office 365 Business w zakresie
objętym Promocją lub w przypadku zakupu Subiekta w sklepie internetowym pod adresem:
sklep.insert.com.pl, objęty Promocją kod licencyjny Subiekta wraz z instrukcją rejestracji i aktywacji
Office 365 Business w zakresie objętym Promocją.
6. Promocja ma charakter odrębny i nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i specjalnymi, w
tym w szczególności z ofertą/ofertami obejmującymi upgrade do linii InsERT GT oraz InsERT nexo.
§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji oraz odpowiedzialności
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie klienci, którzy w okresie objętym Promocją zakupili
Subiekta wskazanego w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu, w pudełku oznaczonym naklejką
promocyjną lub w postaci objętego Promocją kodu licencyjnego Subiekta oraz dokonali rejestracji
Subiekta, a także dokonali rejestracji i zgłoszenia aktywacji Office 365 Business w terminie do
31.06.2018 r.
2. Procedura rejestracji i aktywacji Office 365 Business wymaga przeprowadzenia wszystkich
wymienionych poniżej czynności:
1) Rejestracji Subiekta wskazanego w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu w terminie do
31.06.2018 r.,
2) Uzyskania na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta potwierdzenia rejestracji
Subiekta wraz z adresem strony www, na której można dokonać rejestracji i zgłoszenia
aktywacji Office 365 Business objętego Promocją,
3) Zgłoszenia aktywacji Office 365 Business za pośrednictwem strony internetowej, której adres
został wskazany w wiadomości o, której mowa punkcie 2 powyżej.
4) Aktywacja Office 365 Business objętego Promocją następuje pod warunkiem łącznego
spełnienia następujących warunków:
4.1) dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej są tożsame z
danymi Klienta podanymi podczas rejestracji Subiekta,
4.2) Klient nie korzystał jeszcze z rejestracji/formularza rejestracyjnego Office 365
Business objętego Promocją, przez co należy rozumieć, że dla danego numeru licencji
Subiekta nie nastąpiła aktywacja Office 365 Business.
3. W celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia rejestracji i aktywacji
Office 365 Business w terminie do dnia 31.06.2018 r. Po dniu 31.06.2018 r. aktywacja Office 365
Business na warunkach Promocji nie jest możliwa.
4. W celu uzyskania w ramach Promocji dodatkowego bezpłatnego dostępu do szkolenia „e-prawnik”
online w Akademii InsERT, Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia rejestracji i aktywacji Office
365 Business w terminie do dnia 28.06.2017 r. Po dniu 28.06.2017 r. skorzystanie z dodatkowego
bezpłatnego dostępu do szkolenia „e-prawnik” online w ramach Promocji nie jest możliwe.
5. Klient uzyskuje możliwość rozpoczęcia korzystania z Office 365 Business od momentu otrzymania
przez Klienta (na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji) wiadomości e-mail potwierdzającej
rejestrację i aktywację Office 365 Business (tzw. e-mail powitalny).
6. Za prawidłowość, rzetelność, wiarygodność i zupełność podanych danych rejestracyjnych wyłączną
odpowiedzialność ponosi Klient i/lub podmiot/podmioty, którym/którymi Klient się posługuje i/lub
które działają w imieniu i na rzecz Klienta.
7. UWAGA: w celu prawidłowego aktywowania Office 365 Business objętego Promocją wymagane
jest podanie tego samego adresu e-mail Klienta, który został wskazany wcześniej w formularzu
rejestracyjnym Subiekta.

W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail, w tym w szczególności podania adresu e-mail
podmiotu nie będącego Klientem, prawidłowa rejestracja oraz skorzystanie z Promocji nie będzie
możliwe, a InsERT nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji, aktywacji i
skorzystania z Promocji.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe warunki i zasady
Promocji.
2. Prawo do udziału w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, a w szczególności prawa
i obowiązki Klienta Promocji nie mogą być w żaden sposób przeniesione (odpłatnie i nieodpłatnie) na
żaden inny podmiot.
3. Biorąc udział w Promocji każdy z uczestniczących w niej Klientów potwierdza, że wyraża zgodę za
związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.

