
Program dla Biur Rachunkowych i Firm

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ SaldeoSMART

Zasady:
1. Program skierowany jest do klientów systemu SaldeoSMART opłacających abonament

dowolnej usługi w SaldeoSMART.
2. Aby wziąć udział w programie należy zgłosić chęć uczestnictwa w kampanii poleceń

wypełniając formularz na stronie:
https://www.saldeosmart.pl/program-polecen-saldeosmart lub wysyłając wiadomość na
adres marketing@saldeosmart.pl
W odpowiedzi otrzymasz indywidualny kod do polecania programu SaldeoSMART.

3. Kod należy przekazać firmie, która będzie chciała zakupić usługę SaldeoSMART z
polecenia.

4. W momencie zakupu usługi SaldeoSMART z Twojego polecenia otrzymujesz od nas
voucher:

- o wysokości 150 zł netto do wykorzystania na fakturę wystawioną za abonament
SaldeoSMART w kolejnym miesiącu,
lub

- o wysokości 100 zł brutto firmy Allegro
5. Jako nasz klient możesz wykorzystać 1 voucher w miesiącu na abonament SaldeoSMART.

Jeśli wartość Twojego abonamentu wynosi poniżej 150 zł netto, niewykorzystana kwota
nie przechodzi na następny miesiąc. Przy otrzymaniu większej ilości voucherów będą one
sukcesywnie wykorzystywane w następnych miesiącach przy rozliczeniu abonamentu.

6. Jeśli jesteś naszym klientem na wersji lokalnej, voucher 150 zł netto, zostanie odjęty od
najbliższej faktury wystawionej za przedłużenie prawa do korzystania i aktualizacji
systemu.

7. W przypadku wybrania vouchera Allegro, otrzymasz go w ilości odpowiadającej
poleconym firmom, które podpisały z nami umowę. Możesz je wykorzystać zgodnie z
zasadami Allegro.

https://www.saldeosmart.pl/program-polecen-saldeosmart
mailto:marketing@saldeosmart.pl
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR
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8. W celu otrzymania vouchera polecona firma musi podać Twój kod do umieszczenia w
formularzu zamówień handlowcowi BrainSHARE IT lub Partnerowi.

9. Podanie kodu do polecenia przez nową firmę musi nastąpić w momencie składania
zamówienia. Podanie kodu po podpisaniu zamówienia nie będzie brane pod uwagę.

10. Nowy klient z Twojego polecenia otrzymuje w zamian 30% zniżki na wybrany, jeden
pakiet przez okres 3 miesięcy od aktywacji konta.
Promocja obejmuje, dowolny pakiet w wersji online:
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● Asystent biura
● Asystent księgowego
● Specjalista
● Ekspert

● Asystent firmy
● Specjalista
● Ekspert

11. Nowy klient, to taki który nie posiada na dzień podpisania zamówienia, żadnego
aktywnego płatnego pakietu SaldeoSMART.

12. Promocja nie obejmuje usług BrainSHARE IT, tj, np: wdrożenia, analizy, konfiguracji itp.
13. Promocja dotyczy wyłącznie pakietów SaldeoSMART w wersji online.
14. Vouchery za polecenie, przeznaczone są jedynie dla klientów SaldeoSMART.
15. Z vouchera nie może skorzystać Partner SaldeoSMART ani podmioty powiązane

kapitałowo z Partnerem.
16. Vouchery nie są wymienialne na gotówkę.
17. Program poleceń nie łączy się z innymi promocjami.
18. Wszelkie zapytania dotyczące programu poleceń, proszę kierować na adres mailowy

marketing@saldeosmart.pl
19. BrainSHARE IT zastrzega sobie prawo do zmiany zasad postanowień Programu Poleceń.

Zmiana zasad Programu Poleceń nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już
zawartymi Umowami.

20. BrainSHARE IT zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłaszanych zamówień.
21. Czas trwania programu: od 26.01.2022 - do odwołania

mailto:marketong@saldeosmart.pl

