REGULAMIN PROMOCJI SERWIS TEMITIME Z SYSTEMEM LEGALIS
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji Serwis TemiTime z Systemem Legalis, zwanej dalej „Promocją” jest
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155734, Regon 010178701,
NIP: 522-010- 0-28, kapitał zakładowy 88 000,00 zł, zwana dalej „Wydawnictwem”.
2. Promocja ma charakter ogólnopolski.
3. Czas trwania Promocji - od 18.05.2015 r. do odwołania przez Wydawnictwo.
4. Promocja jest przeznaczona dla podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu
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przepisu art. 43 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zwani dalej
„Użytkownikami” a każdy z nich osobno „Użytkownikiem”.
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5. Promocja nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
6. Promocja nie jest dostępna dla Użytkowników, którzy korzystają z Systemu Legalis w wersji
DVD po zakończeniu umowy w konfiguracji Systemu Legalis, z której korzystali w momencie
zakończenia umowy.

§2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Promocja polega na udzieleniu przez Wydawnictwo rabatu w wysokości 50% na korzystanie
z Serwisu TemiTime Użytkownikom, którzy spełniają założenia wskazane w § 2 ust. 2 poniżej.
2. Promocja obowiązuje dla Użytkowników, którzy:
a. jednocześnie zawierają umowę na Serwis TemiTime oraz na System Legalis
b. posiadają System Legalis i zawierają umowę na Serwis TemiTime
3. Rabat wskazany w § 2 ust. 1 obowiązuje tak długo jak długo Użytkownik korzysta z Systemu
Legalis, to znaczy jego dostęp do Systemu Legalis nie jest wyłączony, jest przez niego
opłacany.
4. Po ustaniu okoliczności wskazanych w § 2 ust. 3 rabat wskazany w § 2 ust. 1 przestaje
obowiązywać, a faktury VAT dla Użytkownika będą wystawiane w pełnej wysokości, bez
uwzględnienia rabatu.
5. Minimalna konfiguracja Systemu Legalis umożliwiająca skorzystanie z Promocji:
a. dostęp do co najmniej 4 Modułów komentarzowych.
6. Minimalna konfiguracja Serwisu TemiTime, umożliwiająca skorzystanie z Promocji:
a. co najmniej 3 Stanowiska.
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
Ogólnych warunków umów na korzystanie z Systemu Legalis (OWU) oraz Regulaminu
świadczenia usługi drogą elektroniczną na korzystanie z Serwisu internetowego TemiTime.pl
– wersja 1.1. (Regulamin TemiTime)
2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Wydawnictwa: Warszawa, ul. Bonifraterska 17
oraz na stronie internetowej Serwisu www.temitime.pl.
3. W przypadku sprzeczności, zapisy OWU są nadrzędne nad zapisami niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku sprzeczności, zapisy Regulaminu TemiTime są nadrzędne nad zapisami
niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
kodeksu cywilnego.
6. Promocja nie łączy się z innymi aktywnymi promocjami w Wydawnictwie.
7. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Wydawnictwa.
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