REGULAMIN PROMOCJI „ZIMOWA PROMOCJA”
1. Postanowienia wstępne
1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora wskazanego w pkt 1.2
poniżej, a zwaną dalej „Promocją”.
1.2. Organizatorem Promocji jest: Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku
(80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do rejestru stowarzyszeń i
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421910, NIP
5842728414, REGON 221711394.
1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem
https://o4.network/wirtualne-biura-olivia-business-centre/
1.4. Osobami upoważnionymi przez Organizatora do udzielania informacji o Promocji
są:
– Monika Reut – Szyszko (adres e-mail: monika.reut@oliviacentre.com)
– Agnieszka Wasilewska (adres e-mail: Agnieszka.wasilewska@oliviacentre.com).
2. Czas trwania Promocji
1.1. Akcja promocyjna pt. „Zimowa Promocja” obowiązuje od dnia 11 listopada
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czas trwania Promocji,
poprzez udostepnienie informacji w tym zakresie na stronie internetowej o4.network.
3. Zasady Promocji
1.1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przez
wzięciem udziału w Promocji.
1.2. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniona jest od akceptacji Regulaminu
oraz Regulaminu świadczenia usługi „Wirtualnego Biura” w ramach Coworking O4
obowiązującym w danej dacie; https://o4.network/wpcontent/uploads/2021/07/REGULAMIN-WIRTUALNEGO-BIURA.pdf. Akceptacja
obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez
Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie
formularza.
1.3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna
prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz spełniająca warunki określone w
Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”.
1.4. Promocja nie jest skierowana do:
1.4.1. konsumentów,
1.4.2. osób prawnym,
1.4.3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych,
1.4.4. obecnych użytkowników, korzystających z usług Wirtualnego Biura u
Organizatora.
i ww. osoby i podmioty nie mogą indywidualnie ani łącznie korzystać z Promocji.
1.5. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji (który w okresie trwania
Promocji zawrze z Organizatorem umowę o świadczenie usług wirtualnego biura)
przez Organizatora rabatu handlowego („Rabat”) od ceny regularnej, na wybrany
przez Uczestnika Promocji pakiet z poniżej wymienionych:
1.5.1. Pakiet Gold: w promocyjnej cenie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt) netto/miesiąc;
1.5.2. Pakiet Gold+: w promocyjnej cenie 200,00 zł (dwieście) netto/miesiąc;
1.5.3. Pakiet Platinum: w promocyjnej cenie 300,00 zł (trzysta) netto/miesiąc.
w okresie pierwszych trzech miesięcy od dnia skorzystania z Promocji przez

Uczestnika Promocji.
Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg. cennika standardowego. Aktualne
pakiety, w tym cennik, znajdują się na stronie internetowej:
https://o4.network/wirtualne-biura/
1.6. Umowa o świadczenie usług wirtualnego jest zawierana oraz wykonywana
zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi „Wirtualnego Biura” w ramach
Coworking O4 obowiązującym w danej dacie; https://o4.network/wpcontent/uploads/2021/07/REGULAMIN-WIRTUALNEGO-BIURA.pdf. Umowa o
świadczenie usługi wirtualnego biura po zakończeniu okresu korzystania z Promocji
przez Uczestnika będzie łączyć jej strony na warunkach określonych w ww.
regulaminie i oraz obowiązującym standardowym cenniku.
1.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez
Organizatora w okresie Promocji.
1.8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty ich zgłoszenia w formie pisemnej na adres Organizatora lub
elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adresy e-mailowe wskazane
w ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu.
1.9. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko 1 (jeden) raz w okresie
promocji, tj. pomiędzy 11 listopada 2021 r. 0:01 a 31 grudnia 2021 r. 23:59.
1.10. Uczestnik Promocji nie może przenieść swoich praw do wskazanego w treści
niniejszego Regulaminu rabatu na żadną osobę trzecią, bez zgody Organizatora
Promocji.
4. Postanowienia końcowe
1.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2021 roku i obowiązuje w
czasie trwania Promocji, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym dzień:
1.1.1. 31 grudnia 2021 r. jest ostatnim dniem, w którym można zawrzeć umowę
wirtualnego na promocyjnych warunkach;
1.1.2. 31 marca 2022 r. jest ostatnim dniem, który może być objęty rabatem, o którym
mowa w ust. 4 Pkt 1.3.
1.2. Wszelkie ewentualne spory związane z Promocją rozpoznawane i rozstrzygane
będą przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy dla siedziby
Organizatora.
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin
świadczenia usługi „Wirtualnego Biura” w ramach Coworking O4 obowiązującym w
danej dacie; https://o4.network/wp-content/uploads/2021/07/REGULAMINWIRTUALNEGO-BIURA.pdf oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
1.4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu.
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu w każdym czasie jego trwania, w tym także prawo do zmiany wysokości
Rabatu.

