
Warunki oferty promocyjnej „Pakietowa 50”, „Pakietowa 100”, „Pakietowa 200”, „Pakietowa 300”
 

 

1. Opis oferty 
1. Czas trwania promocji: od dnia 01.09.2011 do odwołania.
2. Promocja dotyczy usługi Pozycjonowanie Long Tail: „Pakietowa 50”, „Pakietowa 100”, „Pakietowa 200”, „Pakietowa 300”.
3. Oferta promocyjna BlueSky System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Książęcej 1, 61-361 Poznań, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym  

Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS, numer KRS:  0000362986,  kapitał  zakładowy:  100.000,00 zł,  NIP: 
7822509785, REGON: 301524240 (zwaną dalej Usługodawcą).

4. Usługodawca  w  ramach  Oferty  promocyjnej  oferuje  swoim  Klientom  obniżenie  kosztów  świadczenia  usługi  Pozycjonowania  Long  Tail  
poprzez obniżenie kosztów Pozycjonowania w przypadku wykupienia pakietów 50, 100, 200, 300 Wyrażeń Kluczowych.

2. Warunki oferty
1. Z Oferty promocyjnej może skorzystać każdy Klient, który nie zalega z płatnościami z tytułu realizacji Umów przez Usługodawcę oraz nie ma żadnych  

innych nieuregulowanych zobowiązań wobec Usługodawcy.
2. Zgodnie z poniższą tabelą, w przypadku wykupienia pakietu obejmującego określoną ilość Wyrażeń Kluczowych, wartość Budżetu zostaje obniżona,  

co oznacza, że wysokość comiesięcznej Faktury VAT nigdy nie przekroczy określonego w Umowie Budżetu, nawet w przypadku gdy kwota za efekty  
Pozycjonowania otrzymana w Raporcie przekraczałaby wartość Budżetu. Promocyjne obniżenie wartości Budżetu oznacza, że Klient ponosi koszty  
świadczonej usługi do wysokości Budżetu, natomiast powyżej tego progu, koszty świadczonej usługi pozostają po stronie Usługodawcy.

Pozycjonowanie Long Tail Wartość Budżetu

Promocja Pakiet 50 Wyrażeń Kluczowych 2 000,00 zł

Promocja Pakiet 100 Wyrażeń Kluczowych 3 000,00 zł

Promocja Pakiet 200 Wyrażeń Kluczowych 4 000,00 zł

Promocja Pakiet 300 Wyrażeń Kluczowych 5 000,00 zł

3. Zastosowana obniżka w ramach niniejszej Oferty promocyjnej obowiązuje przez cały okres trwania Umowy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty promocyjnej w dowolnym terminie, bez konieczności  podawania przyczyn.  

Umowy zawarte przed terminem zakończenia Oferty promocyjnej zostaną przez Usługodawcę zrealizowane.
5. Skorzystanie z niniejszej Oferty promocyjnej oznacza akceptację przez Klienta warunków niniejszej Oferty promocyjnej.
6. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków oferty promocyjnej bez konieczności podawania przyczyn. Nowe postanowienia 

Warunków oferty promocyjnej wchodzą w życie w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy w  
terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Usługodawcę o zmianie Warunków oferty promocyjnej.  Warunki oferty promocyjnej dostępne będą na 
witrynie internetowej pod adresem http://www.blueskysystem.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

Obowiązuje od dnia 01.09.2011 r.


