Regulamin programu kuponów rabatowych thesis.pl/topads.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest spółka pod firmą interprima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Wiejska 14C/5 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000352790 o
numerze NIP 8942995317 zwana dalej Organizatorem.
2. Program kuponów rabatowych thesis.pl/topads.pl polega na emisji przez Organizatora kuponów rabatowych o różnej wartości, zwanych dalej Kuponami, które uprawniają okaziciela kuponu do uzyskania rabatu o
tej wartości przy zakupie usług świadczonych przez Organizatora pod markami thesis.pl oraz topads.pl.
3. Strona internetowa programu to www.interprima.pl/kupony.

§2 Zasady emisji i dystrybucji kuponów
1. Każdy kupon ma określoną wartośd pieniężną wyrażoną w PLN i podaną na kuponie.
2. Każdy kupon ma unikalny numer (kod) podany na kuponie. Numer ten pozwala zidentyfikowad kupon oraz
zawiera zakodowane informacje o wartości i rodzaju kuponu.
3. Kupony mogą byd emitowane przez Organizatora w dowolnym czasie i w dowolnej ilości.
4. Kupony są dystrybuowane przez Organizatora oraz jego partnerów handlowych.
5. Organizator i jego partnerzy handlowi nieodpłatnie przekazują kupony osobom trzecim wedle własnego
uznania lub zgodnie z wewnętrznie ustalonymi regułami.
6. Organizator ma prawo anulowad kupon w sytuacji, kiedy został on wprowadzony do obiegu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. Lista numerów anulowanych kuponów będzie ogłaszana na stronie internetowej programu.
7. Kupony są ewidencjonowane przez Organizatora. Ewidencja ta dotyczy emisji, przekazania partnerowi,
osobie trzeciej, wykorzystania kuponu oraz jego anulowania.
8. Za posiadacza kuponu uznaje się tylko i wyłącznie osobę posiadają oryginalny kupon wyemitowany przez
Organizatora.
9. Każdy posiadacz kuponu ma prawo przekazad oryginalny kupon innej osobie.

§3 Udział w programie
1. Do udziału w programie uprawnione są osoby posiadające oryginalny kupon.
2. Uczestnikiem programu może każda osoba fizyczna posiadająca zdolnośd do czynności prawnej lub osoba
prawna, która zdecyduje się zawrzed z Organizatorem umowę na świadczone przez niego usługi.
2. Okazanie kuponu Organizatorowi oznacza zgodę na udział w programie oraz zgodę na warunki programu
określone niniejszym regulaminem.

§4 Realizacja kuponów
1. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

2. Każdy kupon uprawnia do rabatu na usługi świadczone przez Organizatora o wartości odpowiadającej wartości określonej na kuponie. Wartośd rabatu nie może byd sumą wartości kilku kuponów.
3. W celu uzyskania rabatu należy okazad Organizatorowi kupon najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia
umowy na świadczone przez niego usługi.
4. Jeden kupon uprawnia do rabatu w ramach jednej umowy zawartej z Organizatorem.
5. Każdy kupon może byd wykorzystany tylko raz. Wykorzystanie kuponu jest ewidencjonowane przez Organizatora.
6. Organizator ma prawo odmówid realizacji kuponu w następujących sytuacjach:
a. kupon był już wcześniej wykorzystany,
b. kupon został anulowany,
c. kod kuponu jest nieczytelny,
d. wartośd kuponu jest nieczytelna,
e. kupon został uszkodzony w sposób uniemożliwiający ocenę jego oryginalności.
7. W przypadku odmowy realizacji kuponu przez Organizatora okazicielowi kuponu nie przysługuje żadne
świadczenie pieniężne lub odszkodowanie.
8. Uzyskanie przez Uczestnika Programu rabatu oznacza, że suma płatności Uczestnika Programu na rzecz
Organizatora z tytułu zawartej umowy na świadczone przez Organizatora usługi zostanie pomniejszona o
wartośd rabatu. Pomniejszenie to zostanie zastosowane przy pierwszej oraz w razie potrzeby przy kolejnych
fakturach wystawionych przez Organizatora Uczestnikowi Programu, aż do wyczerpania wartości rabatu.

§5 Czas trwania programu
1. Program, o którym mowa w niniejszym regulaminie, rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2011 roku.
2. Czas trwania programu jest nieokreślony, a kupony nie mają określonego terminu realizacji, przy czym
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Programu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
Informacja o przerwaniu Programu zostanie ogłoszona na stronie internetowej programu.

§6 Postanowienia koocowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Programie, jest dostępny w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej programu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana
na stronie internetowej programu i będzie obowiązywad od następnego dnia po ogłoszeniu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011.

Wrocław, 28 lipiec 2011

