
REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO "Poleć Nas" 

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów 360 Księgowość. 

2. W programie mogą uczestniczyć: 

 Polecający - osoba prywatna lub firma, która posiada aktywne konto użytkownika w serwisie 360 

Księgowość  

 Znajomy - osoba, która z polecenia użytkownika oprogramowania dokona po raz pierwszy rejestracji 

konta oraz zakupi licencję (roczną) na użytkowanie oprogramowania 360 Księgowość  

3. Program polega na nagradzaniu Klientów, którzy skutecznie polecą program 360 Księgowość swoim Znajomym. 

4. Polecenie jest uznane za skuteczne, jeśli Znajomy utworzy konto na stronie www.360ksiegowosc.pl oraz dokona 

zakupu swojej pierwszej rocznej licencji na oprogramowanie 360 Księgowość, przed upływem 3 miesięcy od daty 

wysłania Zaproszenia przez Polecającego.  

5. Znajomy w ramach obowiązywania zakupionej licencji rocznej otrzyma dodatkowe 3 miesiące gratis na  

oprogramowanie 360 Księgowość (zamiast 12 miesięcy licencja będzie obowiązywać przez 15 miesięcy).  

6. Nagrodą dla Polecającego jest karta podarunkowa o wartości 100,00 zł brutto (stu złotych brutto) do wykorzystania w 

serwisie Allegro.pl  

7. Polecającemu przysługuje karta podarunkowa za każdego Znajomego, który dokona skutecznego zamówienia 

oprogramowania 360 Księgowość.  

8. Polecający nie może polecić samego siebie. 

9. Polecanie odbywa się w sposób określony w wiadomościach przekazywanych w procesie polecania, tak jak poniżej 

zostało to wyjaśnione: 

 Polecający poprzez konto użytkownika w programie 360 Księgowość wskazuje email osoby polecanej 

(Znajomego). 

 Znajomy przy składaniu zamówienia wskazuje e-mail Polecającego, email musi być zarejestrowany w 

programie 360 Księgowość. 

 Po otrzymaniu płatności, Znajomemu wystawiany jest dokument sprzedaży i wysyłany drogą elektroniczną 

na wskazany adres email.  

10. Po złożeniu zamówienia przez Znajomego następuje weryfikacja zarówno Polecającego (czy konto użytkownika jest 

aktywne) oraz Znajomego (czy jest to jego pierwszy zakup). 

11. Jeśli Polecający nie jest Użytkownikiem 360 Księgowość (darmowym lub licencjonowanym), Karta podarunkowa nie 

zostanie przyznana. 

12. Polecający nie może mieć żadnych zaległych zobowiązań względem Merit Aktiva Sp. z o.o. 

13. Jeśli Znajomy dokona zakupu oraz dokona płatności za fakturę, Polecający jest o tym informowany drogą elektroniczną 

w oddzielnej wiadomości. 

14. Karta podarunkowa zostanie wysłana drogą elektroniczną na email wskazany w Karcie Użytkownika Polecającego 

najpóźniej w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania płatności za zakup licencji rocznej dokonanej przez 

Znajomego. 

15. Informacje, o poleconych Znajomych i przysługujących kartach podarunkowych, są zapisywane w systemie 360 

Księgowość.  

16. Program "Poleć nas" nie łączy się z innymi promocjami. 

17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 

powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Polecającego będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 

 

Skontaktuj się z nami:  

Merit Aktiva Sp. z o.o.  

Ul. Sienkiewicza 85/87  

90-057 Łódź  

Tel.: 22 307 57 77 

 

pomoc@360ksiegowosc.pl  

https://www.360ksiegowosc.pl/ 


