Promóciós szabályzat
1 éven belül indult vállalkozások, vállalkozók részére
kedvezményes marketingkommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó promóció

1. A lebonyolításban résztvevő szervezet
1.1. Szervező
Niarz Kft. (1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 51. Cégjegyzékszám: 01-09-343842,
továbbiakban: Szervező)
2. Részvételi feltételek
2.1. A promócióban azon Ügyfelek vehetnek részt, akiknek érintett vállalkozása a munkák
megrendelésének pillanatában maximum 1 éve, azaz maximum 365 napja került bejegyzésre.
2.2. A promócióban azon Ügyfelek vehetnek részt, akiknek vállalkozásuk Magyarországon került
bejegyzésre.
2.3. A promócióban azon ügyfelek vehetnek részt, akik a 2.1 és 2.2. pontban foglaltakat hivatalos
dokumentumokkal alá tudják támasztani.
3. Promóció időtartama
3.1. A Promóció 2021. augusztus 01., 00:01 órától, 2021. szeptember. 30, 23:59 óráig, vagy a
Promóció visszavonásáig tart.
4. A Promóció leírása
4.1. A Szervező 2021. augusztus 01-én a Niarz Kft. honlapján (www.niarz.com) meghirdeti a
Promóciót.
4.2. A Promóció azon Ügyfelek számára, akiknek vállalkozása a szolgáltatások megrendelésekor nem
több, mint 365 napja került bejegyzésre, illetve megfelelnek a 2. pontban található feltételeknek,
kedvezményt nyújt, a Promócióban foglalt kedvezmény igénybevétele nélkül kalkulált árból.
4.3. Egy Ügyfél a promóciót egyszeri megrendelésre veheti igénybe.
4.4. Egy megrendelés több megrendelt szolgáltatást tartalmazhat, melyekre egyaránt vonatkozik a
promóció.
4.5. A promócióban foglalt kedvezmény mértéke minden esetben egyedi elbírálás alapján kerül
meghatározásra az Ügyfél számára a megrendelt szolgáltatás jellege és munkamennyisége alapján,
azonban minden esetben nagyobb, mint a kedvezmény igénybevétele nélkül meghatározott ár 5%a és kisebb, mint 35%-a.
4.6. A Promócióban résztvevők körét a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a Promóció
által meghatározott kedvezményben részesülő Ügyfelek az előre meghatározott részvételi
feltételeket teljesítik. Szervező kijelenti, hogy az Ügyfelek Promóció által meghatározott
kedvezményben való részesülésekor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz
figyelembe.
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5. Általános rendelkezések
5.1. A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező a www.niarz.com weboldalon teszi
közzé. Szervező a Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti –
folyamatos – elérhetőségét.
5.2. Szervező a Promócióval kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az info@niarz.com
címen biztosítja.
5.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa,
illetőleg a Promóciót visszavonja. Az esetleges változtatásról, illetve visszavonásról Szervező a
www.niarz.com weboldalon nyújt tájékoztatást.

Kelt.: Budapest, 2021. augusztus. 01.
Niarz Kft.
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