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Program Partner Pro-foton 
 

Regulamin Programu „Partner Pro-foton” obowiązujący od dania 01.04.2021r. 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Program nosi nazwę „Partner Pro-foton”, a organizatorem jest firma Pro-foton 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Krakowie (30-554) ul. Zamknięta 10 lokal 1.5, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837570, 
posiadającą numer NIP: 679 31 98 654 oraz numer REGON: 385666108, zwana 
dalej Organizatorem. 

2. Zasady programu określa treść Regulaminu. 
3. Program realizowany jest na terytorium Polski. 
4. Program trwa od 01.04.2021r. do odwołania przez Organizatora. Organizator 

zamieści informację o odwołaniu Programu na stronie pro-foton.com minimum 
30 dni przed datą zakończenia Programu. 

 

§ 2 

Uczestnicy Programu 
 
1. Przystąpić do programu mogą osoby, które zakupiły jeden z produktów 

oferowanych przez Organizatora. 
2. Z programu może skorzystać wyłącznie klient indywidualny, zwany dalej 

Partnerem. 
 

§ 3 

Warunki Programu 
 
1. Partner udostępni Organizatorowi dane, które umożliwią kontakt z Klientem 

zainteresowanym jednym z produktów Organizatora. 
2. Partner spełni warunki Programu, gdy Klient zainteresowany podpisze Protokół 

Odbioru. 
3. Spełnienie warunków Programu będzie skutkowało przyznaniem Partnerowi 

przez Organizatora rabatu o wartości 500,00 zł brutto. 
4. Partner wybierze formę rabatu, o którym mowa w ust. 3. Dostępne formy rabatu 

to bon Sodexo lub bon zniżkowy na kolejny produkt Organizatora.  
5. Partner otrzyma rabat w ciągu 21 dni od spełnienia zapisu w § 3 ust. 2. 
6. Klient zainteresowany również może przystąpić do Programu. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w Regulaminie w trakcie trwania 

Programu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty zamieszczenia informacji o 
zmianie regulaminu na stronie pro-foton.com. 

2. Uwagi dotyczące Programu należy składać w formie listu przesłanego na adres 
siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 1. 

3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego.  

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Programu, będą 
rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się 
działać w dobrej wierze, w celu rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej 
Umowy i przy równym uwzględnieniu interesów Stron.  

5. W przypadku, gdy procedura przewidziana w ust. 2 okaże się nieskuteczna, spór 
będzie przedstawiony do rozpoznania przez odpowiedni sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Organizatora.  
 

 
 


