
REGULAMIN „PROMOCJI WKACYJNEJ” DLA FIRM 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji wakacyjnej zwanej dalej „Promocją”. 

2. Promocja organizowana jest przez GRUPA ZNATURY so. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogucickiej 7, 40-226  Katowice, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000347353, posługująca się numerami REGON: 241472991 oraz NIP: 2220872890, o kapitale 

zakładowym w wysokości xxx.000 zł, zwany dalej „Globkurier” lub „Organizatorem”.  

3. Promocja wakacyjna może łączyć się z innymi promocjami prowadzonymi przez Globkurier.pl.  

4. W Promocji można wziąć udział w okresie od dnia 08.07.2021 do dnia 31.08.2021r.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub i skrócenia czasu trwania Promocji. 

 

II Warunki i zasady skorzystania z Promocji 

1. Promocja skierowana jest do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą identyfikującą się numerem NIP tzw. firma.  

2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usługi.  

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

4. Podmioty spełniające warunki o których mowa w ust. od 1 do 3 powyżej zwani są dalej „Uczestnikami Promocji”.  

5. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie:  

a) W przypadku dokonania rejestracji firmowej z użyciem numeru NIP automatycznie po zarejestrowaniu w serwisie www.globkurier.pl 

otrzyma cennik PRO Biznes (zamiast cennika Standard) bez konieczności spełnienia dotychczasowych warunków jakie były wymagane do 

otrzymania cennika PRO Biznes. Oznacza to, że Uczestnik Promocji nie ma obowiązku podpisywania umowy oraz deklarowania volumenu. 

Cennik PRO Biznes zostanie automatycznie podpięty do konta uczestnika w momencie dokonania przez niego rejestracji firmowej (z 

użyciem numeru NIP) na platformie należącej do www.globkurier.pl. Uczestnik Promocji po jej zakończeniu automatycznie i bez 

dokonywania żadnych czynności czy tez opłat zostanie przeniesiony z powrotem na pierwotny cennik Standard, który obowiązuje 

standardowo dla firm, które rejestrują się na platformie www.globkurier.pl i nie deklarują volumenu czy też nie podpisują umowy. 

Warunkiem utrzymania przypisanego podczas Promocji Wakacyjnej cennika PRO Biznes jest wykazanie przez system podwojonej w tym 

czasie liczby zamówień przesyłek.  

b) Klienci, którzy zarejestrowali się w serwisie globkurier.pl przed Promocją Wakacyjną, otrzymają cennik wyższy o jeden level niż ten z 

którego do tej pory korzystali i będą mogli z niego korzystać do dnia zakończenia promocji bez podpisywania dodatkowej umowy czy 

deklaracji większego volumenu. Warunkiem utrzymania przypisanego podczas tej Promocji cennika wyższego o jeden level niż posiadany 

jest wykazanie przez system podwojonej w tym czasie liczby zamówień przesyłek.  

III. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.globkurier.pl/oferta/dla-firm/promocja-wakacyjna/  

3. Wszelkie zmiany związane ze zmianami w Regulaminie Organizator umieści na swojej stronie internetowej w sekcji Aktualności oraz 

wyśle e-mail do tych uczestników którzy wyrazili na to zgodę i zapisali się w newsletterze.  
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