REGULAMIN SERWISU KREATOR GAZETEK

1. Postanowienia ogólne
1.1 Usługa dostępu do treści (w postaci zdjęć oraz materiałów tekstowych, itd. dostępnych w Serwisie) dla
Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę ECVC7 Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul.
Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666652,
Regon 36673878800000, NIP 7773279864 (dalej jako „Administrator”).
1.2 Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej
“Regulamin”).
1.3 Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi,
do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4 Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie
z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego
Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Definicje
2.1 Administrator podmiot świadczący Usługę na podstawie Regulaminu
2.2 Aplikacja Kreator Gazetek – oprogramowanie udostępnione Użytkownikom na stronie
www.kreator.alkohole.eurocash.pl pozwalające na świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz
Użytkowników w zakresie samodzielnego tworzenia i zlecania wydruków Wydawnictw przez Użytkowników.
2.3 Wydawnictwa – plakaty i gazetki tworzone I zlecane przez Użytkownika do wydruku w Aplikacji Kreator
Gazetek
2.4 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź inna jednostka organizacyjna prowadząca punkt
sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaż alkoholu, mająca zgodę na sprzedaż alkoholu, która założyła konto w
Aplikacji. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po rejestracji w Serwisie. Administrator zastrzega sobie
prawo do weryfikacji użytkowników I bezzwłocznego usunięcia konta Użytkownika w przypadku
niespełniania warunków korzystania z Aplikacji.
2.5 Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Aplikacji obejmująca
możliwość samodzielnej konfiguracji Wydawnictw oraz zlecania ich wydruków. Płatności za wydruk
wydawnictw można dokonać dostępnymi w Aplikacji metodami.

3. Zasady dostępu do Usługi w Aplikacji
3.1 Rejestracja w Aplikacji następuje poprzez serwis www.kreator.alkohole.eurocash.pl. Użytkownik podczas

rejestracji podaje numer NIP, który podlega weryfikacji Administratora. Weryfikacja dotyczyć będzie w
szczególności tego, czy dana jednostka organizacyjna prowadzi sprzedaż detaliczną alkoholu I posiada
wszystkie niezbędne zgody (wszystkie przewidziane w polskim prawie) na sprzedaż alkoholu konsumentom.
3.2 Użytkownik może samodzielnie skonfigurować Wydawnictwo: zadecydować o konfiguracji Plakatu oraz
/lub Gazetki, formacie Wydawnictwa (dotyczy Plakatów). Może dodać do Wydawnictwa produkty wybrane
wcześniej przez Administratora. W przypadku produktów objętych retrorabatem, Użytkownik wybierając do
Wydawnictwa produkty objęcie rabatem retro zobowiązuje się do umieszczenia w gazetce lub plakacie
tworzonym przy wykorzystaniu aplikacji KREATOR GAZETEK produktów Dostawców, których
sugerowana maksymalna cena sprzedaży konsumentom została określona w aplikacji w cenach nie
przekraczających sugerowanych maksymalnych cen sprzedaży określonych w gazetce lub plakacie.

3.3 Użytkownik po skonfigurowaniu Wydawnictwa otrzymuje plik przygotowany do jego wydruku.
Użytkownik może wydrukować Wydawnictwo samodzielnie bądź zlecić jego wydruk poprzez Aplikację.
3.4 Użytkownik co do zasady zleca wydruk Wydawnictw przez Aplikację na własny koszt. Koszt wydruku
poprzez Aplikację może zostać zmniejszony w drodze dodania do Wydawnictwa produktów promowanych i
materiałów promocyjnych, co skutkuje przyznaniem Użytkownikowi rabatu na wydruk, którego wysokość jest
wyraźnie określona w Aplikacji.
3.5 Wszystkie podawane ceny wydruku Wydawnictw są cenami brutto określanymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3.6 W ramach Usługi dostępne są następujące Wydawnictwa:
-

Gazetki Reklamowe: Wydawnictwa kilkustronnicowe, zawierające produkty pochodzące z Katalogu
produktów udostępnionego przez Administratora w Aplikacji I materiały promocyjne udostępnione
przez Administratora w Aplikacji

-

Plakaty - Wydawnictwa jednostronicowe, zawierające produkty pochodzące z Katalogu produktów
udostępnionego przez Administratora w Aplikacji I materiały promocyjne udostępnione przez
Administratora w Aplikacji

3.7 Administrator dostarcza w Aplikacji domyślnie zapisy prawne niezbędne do spełnienia wymogów aktualnie
obowiązujących przepisów prawnych. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż jest
zobowiązany do samodzielnego dostosowania zapisów prawnych znajdujących się na Wydawnictwach. Za
powyższe działania jak i zaniechania Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność Warunkiem
przyjęcia Zlecenia do wydruku w Aplikacji jest prawidłowe opłacenie zamówienia. Administrator może
zwrócić się w tym celu do Użytkownika z prośbą o przesłanie potwierdzenia przelewu celem weryfikacji
płatności.
3.8 Użytkownikowi, który opłacił wydruk Wydawnictwa w Aplikacji zostanie wystawiona Faktura VAT za
wydruk.
3.9 Dostarczenie Wydawnictw do Użytkownika zamawiającego wydruk w Aplikacji, następuje najpóźniej w
ciągu 7 dni roboczych od dnia zlecenia wydruku. Każdorazowo Użytkownik zlecający wydruk widzi w
Aplikacji termin realizacji zlecenia przed ostatecznym wysłaniem zamówienia do wydruku. Dla uniknięcia

wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie firm
kurierskich.
3.10 Użytkownik zlecający Wydruk obowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych w tym
prawidłowego numeru telefonu dla kuriera i adresu dostawy zamówienia podczas zlecania wydruku
Wydawnictwa. Za nieprawidłowy adres dostawy I problemy z tym związane , w tym opóźnienie dostawy
zamówienia, odpowiada Użytkownik.
3.11 Użytkownik ma prawo zrezygnować z zamówienia tylko jeśli zamówiona gazetka lub plakat nie zostały
jeszcze zlecone do wydruku.
3.12 Takie Zamówienie przed zleceniem do wydruku zostaje anulowane I nie jest realizowane. Opłacona
kwota zostaje Użytkownikowi zwrócona na wskazane przez niego konto w ciągu 14 dni roboczych. W
przypadku gdy przed skutecznym odstąpieniem od umowy została wystawiona faktura VAT, Administrator
wystawi fakturę korektę w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa.
3.13 Warunkiem skutecznego odstąpienia od zlecenia wydruku jest przesłanie przez Użytkownika wiadomości
e-mail na adres alkohole@eurocash.pl oraz potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Administratora przed
zleceniem zamówienia do wydruku.
3.14 Użytkownik nie może odstąpić od umowy gdy zamówienie zostało zlecone do wydruku.

4. Zasady świadczenia Usługi
4.1 Warunkiem korzystania z aplikacji jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet,
rozdzielczość ekranu na szerokość 1280 px i korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome i
Firefoxa. Komputer winien być wyposażony co najmniej w procesor 1GHz, i 2GB pamięci RAM. Użytkownik
musi posiadać również aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
4.2 Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Aplikacji jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego
sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co
do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratora za
pomocą komunikacji email na adres: alkohole@eurocash.pl
4.3 Dostęp do Aplikacji możliwy jest tylko dla Użytkowników, korzystających z Aplikacji na terytorium Polski,
co oznacza, iż adres IP Użytkownika identyfikowany jest jako polski adres IP.
4.4 Materiały graficzne dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
4.5 Administrator informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie
komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików
multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp
do Usług w Aplikacji.
4.6 Jakiekolwiek próby włamania do Aplikacji oraz korzystanie z niej w sposób niezgodny z Regulaminem lub
obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Aplikacji oraz podjęciem
stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały

zamieszczone w Aplikacji – poza informacjami dopuszczonymi do edycji - są zabronione.
4.7 Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego,
Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji.
4.8 Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Aplikacji w zakresie funkcjonowania niniejszej
Aplikacji dysponuje Administrator, bądź inny podmiot, od którego uzyskał on odpowiednią licencję.
4.9 Administrator informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji w komputerze Użytkownika zapisywane są
krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np.
local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Aplikacji. W
plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
4.10 Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
4.11 Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych
technologii (local storage) zawiera dokument Polityka Prywatności.
4.12 Użytkownik nie może umieszczać w Wydawnictwach informacji, które naruszają przepisy prawa, dobre
obyczaje, zasady współżycia społecznego i praw osób trzecich, w szczególności:


zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych, w tym pornograficznych,



nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność
państwową, orientację seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują
bezwyznaniowości,



propagują ideologię nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną,



godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,



naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub
innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,



promują, zachęcają oraz instruują w zakresie działań przestępczych,



zawierają informacje naruszające prywatność Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności dane
osobowe, adresy, numery telefonów itd.

5. Zasady udostępniania katalogu produktów i materiałów promocyjnych.
5.1 Administrator udostępnia w Aplikacji Katalog produktów, który stanowi zbiór produktów wraz z
informacjami, zwłaszcza takimi jak: nazwa produktów, opis czy zdjęcie produktu. Użytkownik konfiguruje
Wydawnictwo wybierając spośród produktów dostępnych w Katalogu produktów. Użytkownik ma możliwość
dodania do Wydawnictwa materiałów promocyjnych dodanych w Aplikacji przez Administratora.

5.2 Użytkownik tworząc Wydawnictwo w Aplikacji jest informowany o cenie wydruku Wydawnictwa.
Użytkownik może obniżyć kwotę wydruku poprzez:


dodanie do Wydawnictwa wybranych w Aplikacji materiałów promocyjnych



dodanie do Wydawnictwa produktów objętych rabatem do wydruku



skorzystanie z kodu rabatowego przypisanego do Użytkownika bądź grupy Użytkowników

5.3 Produkty z rabatem do druku oraz materiały promocyjne są w Aplikacji jednoznacznie oznaczone a kwota
dofinansowania wyodrębniona.
6. Rabat retro
6.1 Użytkownik zobowiązuje się do umieszczenia w gazetce lub plakacie tworzonym przy wykorzystaniu
aplikacji KREATOR GAZETEK Produktów Dostawców, których sugerowana maksymalna cena sprzedaży
konsumentom została określona w aplikacji, wydruku oraz udostępnienia konsumentom w punkcie sprzedaży
gazetki lub plakatu, oferowania i sprzedaży konsumentom Produktów Dostawców w cenach nie
przekraczających sugerowanych maksymalnych cen sprzedaży określonych w gazetce lub plakacie oraz
sprzedaży Produktów Dostawców wyłącznie konsumentom (nie do dalszej odsprzedaży).
6.2 Produkty objęte retrorabatem to wyraźnie oznaczone w Aplikacji produkty, których dobrowolne dodanie
do zamawianego w Aplikacji Wydawnictwa upoważnia Użytkownika do uzyskania rabatu na druk w kwocie
podanej w Aplikacji przy wyborze danego produktu oraz do rozliczenia rabatu retro za te produkty zakupione
w Eurocash – jednostce biznesowej Eurocash Alkohole:


w okresie obowiązywania Wydawnictwa oraz za zakupy tych produktów dokonane maksymalnie do 7
dni przed rozpoczęciem okresu obowiązywania plakatu/gazetki bądź



w okresie obowiązywania Wydawnictwa liczonym od czasu złożenia opłaconego zamówienia na
plakat/ulotkę w Aplikacji

pod warunkiem, że w tym czasie ten rabat jest udostępniany przez Organizatora.
Z kwotami Rabatów retro udostępnianych w danym czasie dla produktów w Aplikacji Użytkownik może
zapoznać się TUTAJ.

6.2 a
Jeżeli Użytkownik wybrał w Wydawnictwie datę obowiązywania gazetki/plakatu poprzedzającą datę złożenia
opłaconego zamówienia w Kreatorze Gazetek, rabat retro za produkt umieszczony w Wydawnictwie zostanie
mu naliczony wyłącznie za zakupy produktu objętego tym rabatem, których Użytkownik dokonał w Eurocash
Alkohole po złożeniu tego opłaconego zamówienia w Kreatorze Gazetek. Rabat retro obowiązuje wyłącznie
przez czas obowiązywania Wydawnictwa, pod warunkiem, ze w danym czasie rabat ten jest udostępniany na
dany produkt przez Organizatora.

6.2 b
Jeśli zaś wybiera on w Wydawnictwie datę jego obowiązywania równą lub następującą po złożeniu w
Kreatorze Gazetek opłaconego zamówienia, rabat retro za produkty umieszczone w tym Wydawnictwie
liczony będzie od tych zakupów w Eurocash Alkohole, które zostały przez Użytkownika dokonane
maksymalnie do 7 dni wstecz od początkowej daty obowiązywania Wydawnictwa wybranej przez
Użytkownika w opłaconym zamówieniu w Kreatorze Gazetek. Rabat retro na dany produkt przysługuje
zawsze pod warunkiem, że w danym czasie rabat ten jest udostępniany przez Organizatora.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego bądź trwałego wyłączenia Klienta z retro rabatu dla
danego produktu, szczególnie wówczas gdy Klient korzysta z tego rabatu w ramach innych działań
producenta tego produktu.
6.4 Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sugerowanej ceny maksymalnej w punkcie sprzedaży
detalicznej Użytkownika. W przypadku nie spełnienia wymagań o których mowa powyżej, Użytkownik
zobowiązany jest do zwrotu przyznanych świadczeń (retrorabatów i otrzymanych rabatów na druk).
6.5 Dodatkowe warunki zw. z przyznaniem stosownego rabatu retro określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Kody rabatowe
7.1 Administrator może organizować oferty promocyjne na zasadach określonych każdorazowo w warunkach
danej promocji. Promocje, rabaty mogą być ograniczone czasowo i wówczas wygasają w terminach
wskazanych w warunkach dla nich określonych.
7.2 Kupony rabatowe uprawniają do jednorazowych rabatów na koszty wydruku i mogą zostać wykorzystane
wyłącznie w ramach zamówień dokonywanych w Aplikacji.
7.3 Kody rabatowe nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

8. Reklamacje
8.1 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Aplikacji.
8.2 Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Aplikacji, o których mowa w
niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Administratora
na adres alkohole@eurocash.pl. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora zgłoszenia reklamacji.
8.3 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika
podczas składania reklamacji.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Strony zawierają umowę na czas nieokreślony.

9.2 Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Użytkownik zobowiązuje się do
niekorzystania z przysługującego mu prawa wypowiedzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy obowiązywania
Umowy
9.3 Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym:
1)
przez Administratora w drodze pisemnego wypowiedzenia złożonego Użytkownikowi, ze skutkiem
natychmiastowym, w momencie wystąpienia lub po wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń:
a)
istotnego naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy, które to naruszenie – o ile jest naprawialne – nie zostanie naprawione w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego wezwania do jego naprawienia (chyba że naprawienie naruszenia nie było możliwe w
terminie 14 dni
– w takim wypadku oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone po
bezskutecznym upływie terminu dłuższego niż 14 dni , w którym usunięcie naruszenia było obiektywnie
możliwe);
b)
naruszenia przez Użytkownika majątkowych praw autorskich do Systemu lub innych Utworów w
ramach wykonywania Umowy, w tym przede wszystkim naruszenia ograniczeń i innych postanowień niniejszej
Umowy odnoszących się do zakresu i sposobu korzystania z Systemu lub innych Utworów – o ile Użytkownik
nie zaniecha naruszenia w terminie 14 dnia od otrzymania pisemnego wezwania zaniechania od
Administratora ,

10. Zmiany Regulaminu
10.1 Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z
Aplikacje, jest prawo polskie
10.2 Z zastrzeżeniem zdania następnego Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych
przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Aplikacji, w tym w
szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Wydawnictw stosuje
się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia wydruku Wydawnictwa.
10.3 Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni
od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Aplikacji, o ile nie zastrzeżono inaczej. Administrator
poinformuje drogą elektroniczną o zmianach w Regulaminie.
W przypadku braku złożenia przez Użytkownika w terminie 7 dni oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
przyjmuję się, iż Użytkownik akceptuję zmiany w Regulaminie
10.4 Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie
informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż
aktywacja w Aplikacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez
Użytkownika.

Załącznik nr 1
Porozumienie o współpracy
zawarte pomiędzy:

1. ECVC7 Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666652, Regon 36673878800000, NIP
7773279864, zwaną dalej ECVC7 ,
2. Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765, Regon 631008941, NIP
779-19-06-082, zwaną dalej Eurocash oraz
3. KLIENTEM – Użytkownikiem Aplikacji Kreator Gazetek
Zważywszy, że:






Użytkownik przystąpił do korzystania z aplikacji KREATOR GAZETEK oferowanej przez ECVC7
dla celów własnej działalności,
Użytkownik w swojej ofercie sprzedaży posiada Produkty Dostawców, które zakupił od Eurocash jednostka biznesowa Eurocash Alkohole
W ramach swoich funkcjonalności aplikacja KREATOR GAZETEK umożliwia umieszczanie w
gazetkach i plakatach tworzonych przez Użytkownika Produktów Dostawców objętych rabatem
przyznawanym przez Eurocash,
w interesie Użytkownika jest prowadzenie działań mających na celu intensyfikację sprzedaży, w tym
m.in. Produktów Dostawców objętych promocją,
wolą Stron niniejszego Porozumienia jest określenie zasad organizacji działań promocyjnych
dotyczących Produktów Dostawców oraz przyznania Klientowi rabatu retro przez Eurocash,

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§1
W przypadku organizacji akcji promocyjnej prowadzonej w ramach swojej działalności i dotyczącej
Produktów Dostawców, klient zobowiązuje się do umieszczenia w gazetce lub plakacie tworzonym przy
wykorzystaniu aplikacji KREATOR GAZETEK Produktów Dostawców, których sugerowana maksymalna
cena sprzedaży konsumentom została określona w aplikacji, wydruku oraz udostępnienia konsumentom w
punkcie sprzedaży gazetki lub plakatu, oferowania i sprzedaży konsumentom Produktów Dostawców w
cenach nie przekraczających sugerowanych maksymalnych cen sprzedaży określonych w gazetce lub plakacie
oraz sprzedaży Produktów Dostawców wyłącznie konsumentom (nie do dalszej odsprzedaży).

§2
ECVC7 oraz Eurocash przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków określonych w § 1
Porozumienia.

§3
1. W przypadku przystąpienia do promocji Eurocash przyzna uprawnionemu Użytkownikowi rabat od
zakupu Produktów Dostawców objętych promocją w danym miesiącu kalendarzowym.
2. O wysokości rabatu od danego Produktu Dostawcy Użytkownik będzie informowany po zalogowaniu się
na indywidualne konto w aplikacji Kreator Gazetek przy wyborze Produktu Dostawcy do gazetki lub
plakatu
3. Eurocash przekaże Klientowi informację o ostatecznej wartości rabatu udzielonego Użytkownikowi w
danym miesiącu kalendarzowym do 10 dnia kolejnego miesiąca.
§4
Rabat za dany miesiąc kalendarzowy dokumentowany będzie w formie faktury korygującej wystawianej przez
Eurocash w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
§ 5
1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszego Porozumienia rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Eurocash.

