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Regulamin Promocji
„100 zł za fakturę”

§1 Postanowienia ogólne
1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu
transakcyjnego mBank S.A., w Pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość
Komfort i mKsięgowość Premium (dalej: „Serwis”), określającego zasady i warunki techniczne
świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Operator”) usług drogą
elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator ustala Regulamin Promocji „100 zł za fakturę”.
2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: morganizerfinansow.pl.
3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz
poniżej:
1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji „100 zł za fakturę”;
2. Promocja - oznacza akcję marketingową Promocja „100 zł za fakturę” opisaną Regulaminem
Promocji;
3. Uczestnik Promocji – osoba, która spełniła warunki opisane w §2 ust.1.
§2 Zasady Promocji
1. Z Promocji może skorzystać przedsiębiorca, który otworzy rachunek firmowy w mBank w okresie od
01.04.2021 r. do 31.05.2021 r. oraz który w okresie trwania Promocji wykona wszystkie trzy czynności:
−

zapłaci składkę ZUS lub podatek z nowo otwartego rachunku firmowego w mBank;

−

pobierze aplikację mobilną mOrganizer finansów (Android) lub CashDirector (IOS), połączy ją z
Serwisem pobierając QR kod w Ustawieniach Serwisu mOrganizer finansów i z pomocą aplikacji
mobilnej zrobi jedno zdjęcie faktury kosztowej;

−

wystawi w Serwisie fakturę sprzedaży dla Operatora na kwotę 100,- zł (sto złotych) + VAT tytułem
przetestowania Serwisu mOrganizer finansów.

2. Po spełnieniu warunków Promocji opisanych w ust.1 i wysłaniu faktury z 14-dniowym terminem
płatności na adres faktury@superksiegowa.pl Uczestnik Promocji otrzyma na rachunek firmowy w
mBank kwotę 100,- zł (sto złotych) + VAT, jako wynagrodzenie za przetestowanie Serwisu mOrganizer
finansów.
3. W przypadku pytań
mBank@cashdirector.pl.

lub

wątpliwości

CashDirector

udostępnia

skrzynkę

mailową:

4. Promocji trwa od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
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5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami zarówno oferowanymi przez Operatora, jak i mBank, z
wyłączeniem promocji „Konto firmowe z gwarancją 0 zł”.
§3 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@cashdirector.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie
reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym
będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim
przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu
1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej ww.morganizerfinansow.pl oraz
w siedzibie Operatora.
2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego
obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez
Użytkowników przed taką zmianą.
§5 Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.
2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

CASHDIRECTOR SA
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
https://morganizerfinansow.pl/

Tel. +48 22 100 50 60
E-mail: mbank@cashdirector.com

NIP: 5222885734
KRS: 0000424600

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 16 017 651 zł

