REGULAMIN PROMOCJI „HOT-DESK” w Business.Link
(dalej „Regulamin”)
Promocja (dalej „Promocja”) organizowana jest przez business.link sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie, przy al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639225, nr NIP:
5252678508,
w dalszej części Regulaminu zwana „BL”.

§1 OGÓLNE ZASADY PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. lub do wyczerpania
puli miejsce określonych w ust. 5 lit d) poniżej, w lokalizacji BL Business Link Maraton w
Poznaniu (adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań).
2. Produkt objęty promocją:
a) Hot-Desk, tj. miejsce do pracy w przestrzeni coworkingowej BL (dalej „Produkt”).
3. Warunkami skorzystania z Promocji są:
a) podpisanie do dnia 30.06.2019 r. umowy (dalej „Umowa”) najmu Produktu „HotDesk” na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
b) Zapłata kaucji w wysokości 861 oraz uiszczenie opłaty w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty podpisania Umowy (jednakże nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed
rozpoczęciem Okresu Trwania i przed przekazaniem Klientowi Miejsc do Pracy) za
pierwsze trzy miesiące najmu, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, w wysokości 700
(słownie: siedemset) PLN. Kwota podana w zdaniu poprzednim jest kwotą netto.
4. Zasady promocji:
a) Promocja jest skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu
Cywilnego.
b) Promocyjny koszt wynajmu Produktu objętego Promocją wynosi 700 PLN netto
za pierwsze trzy miesiące najmu, tj. za lipiec, sierpień oraz wrzesień. Po okresie
wymienionym w zdaniu poprzednim, opłata będzie wynosiła 700 PLN netto za
każdy miesiąc najmu Produktu do końca okresu obowiązywania Umowy.
c) Najemcy nie wolno oddawać Przedmiotu najmu do korzystania osobom trzecim.
d) Pula miejsc „Hot-Desk” objętych niniejsza promocją jest ograniczona i wynosi
30 miejsc.
e) Promocja dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji BL Business Link Maraton w
Poznaniu (adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań).
5. Najemca nie może rościć żadnych praw do najmu obiektu w godzinach
niezaakceptowanych przez BL.
6. Każdy uczestnik Promocji jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów
obowiązujących w BL, w szczególności regulaminu lokalizacji BL w Poznaniu przy
ul. Królowej Jadwigi 43, regulaminu budynku Maraton oraz wszelkich zarządzeń,
wytycznych, rozporządzeń i regulaminów zarządcy budynku.
7. W przypadku jakichkolwiek zaległości lub nieterminowych zapłat za zobowiązania
wobec BL uczestnik Promocji traci prawo do warunków Promocyjnych od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstała zaległość wynikająca z nieopłaconych
faktur.

§2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej BL pod adresem
[https://business.link/assets/a24f2fda0a/Regulamin_Promocji_HotDesk_Maraton.pdf] i w
siedzibie BL w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43.
2. BL zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Promocji.
3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, BL
zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
4. Zapis 4.2 Ogólnych Warunków Umowy nie ma zastosowania do Umów zawartych w
ramach Promocji Produktu.

