REGULAMIN
PROGRAMU „Obniżenie za polecenie”

§1
Informacje ogólne
1. Program „Obniżenie za polecenie” (zwany dalej „Programem”) organizowany jest przez
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 50B, 30-054 Kraków,
(zwany dalej „AIP AGH”).
2. Celem Programu jest promowanie usług AIP AGH poprzez ich skuteczne polecanie przez
Beneficjentów AIP AGH.
3. Beneficjenci AIP AGH za skuteczne polecanie usług AIP AGH nagradzani są obniżeniem
opłat za korzystanie z usług AIP AGH na zasadach określonych Regulaminem.
4. Program jest prowadzony w okresie od dnia 01.12.2014 r. do odwołania i jest
przeznaczony dla Beneficjentów AIP AGH.
§2
Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Umowa – umowa najmu powierzchni użytkowej (wirtualne biuro) lub umowa inkubacji
zawarta z AIP AGH.
2. Beneficjent AIP AGH – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z usług AIP
AGH na podstawie Umowy.
3. Nowy Klient – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który w wyniku polecenia przez
Beneficjenta AIP AGH w ramach Programu zawiera Umowę z AIP AGH.
4. Uczestnicy Projektu – Beneficjenci AIP AGH i Nowi Klienci.
§3
Zasady organizacyjne
1. Program polega na skutecznym poleceniu przez Beneficjenta AIP AGH usług AIP AGH.
Przez skuteczne polecenie należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków:
1) pozyskanie przez AIP AGH Nowego Klienta poprzez zawarcie z nim Umowy przy
wskazaniu Beneficjenta AIP AGH jako podmiotu polecającego;
2) złożenie przez Uczestników Programu, wraz z podpisaniem przez Nowego Klienta
Umowy, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
w 2 egzemplarzach, zawierającego:
a) wskazanie Beneficjenta AIP AGH jako podmiotu polecającego;
b) przystąpienie do Programu "Obniżenie za Polecenie";
c) akceptację Regulaminu.

2. Skuteczne polecenie usług AIP, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu daje
Beneficjentowi AIP AGH prawo do zawarcia aneksu do Umowy, na podstawie której
korzysta on z usług AIP AGH przyznającego obniżkę opłat za te usługi.
3. Aneks może być zawarty w ciągu 2 miesięcy od zawarcia przez Nowego Klienta Umowy,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. Po upływie tego okresu, Beneficjent AIP
AGH traci prawo do obniżki za usługi AIP AGH z tytułu polecenia usług AIP AGH Nowemu
Klientowi.
4. Nowy Klient może wskazać tylko jednego Beneficjenta AIP AGH jako podmiot polecający.
§4
Zasady przyznawania obniżek
1. Za każde skuteczne polecenie Beneficjent AIP AGH otrzyma na podstawie aneksu, o
którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu 10 (słownie: dziesięć) złotych netto miesięcznie
obniżki opłat za korzystanie z usług AIP AGH.
2. Naliczanie obniżek następuje od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym Beneficjenta AIP AGH zawarł aneks, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
3. Obniżka obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy nowego Klienta z AIP AGH.
4. Udział w Programie nie może powodować obniżki opłat Beneficjenta AIP AGH do kwoty
poniżej 50 (słownie: pięćdziesięciu) złotych netto miesięczne.
§5
Postanowienia końcowe
1. Promocją mogą być objęci Beneficjenci AIP AGH, którzy skutecznie polecili Nowych
Klientów w okresie 2 miesięcy przed wejściem w życie Regulaminu. W takim przypadku
aneks, o którym mowa § 3 ust. 2 Regulaminu może być zawarty w ciągu 1 miesiąca od
wejścia w życie Regulaminu wraz z uzupełnieniem oświadczeń, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
2. Treść niniejszego Regulaminu Programu jest dostępna w siedzibie AIP AGH oraz na
stronie internetowej www.aip.agh.edu.pl.

