REGULAMIN PROMOCJI
„Black Week 2022 –
Pracuj.pl dla Firm”

§1
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Black Week 2022 – Pracuj.pl dla Firm” (dalej „Promocja”)
jest spółka Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913770,
posiadająca numer NIP 527-274-96-31 (dalej „Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na warunkach niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”)
3. Promocja obowiązuje od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 27 listopada 2022 r. (dalej: „Okres
Trwania Promocji”).
4. Do udziału w Promocji uprawnieni są wybrani przez Organizatora przedsiębiorcy w
rozumieniu art. 43 1 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Podmiot”) prowadzący działalność
gospodarczą, zgodnie zustawą z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U.
2018, poz. 646), którzy korzystają z serwisu internetowego należącego do Organizatora
znajdującego się pod adresem https://dlafirm.pracuj.pl/ (dalej: „Serwis”) i otrzymają od
Organizatora kod rabatowy (dalej: „Kod Rabatowy”) uprawniający do skorzystania z
Promocji na warunkach określonych w Regulaminie (dalej łącznie „Uczestnicy” lub
pojedynczo „Uczestnik”).
5. Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z regulaminem tego Serwisu.
§2
1. W Okresie Trwania Promocji i na warunkach określonych w Regulaminie, Kod Rabatowy
będzie uprawniał danego Uczestnika do uzyskania 40% rabatu (dalej: „Rabat”) na
następujące usługi dostępne w Serwisie (dalej: „Usługi”):
✓ Ogłoszenie Standard,
✓ Ogłoszenie Standard Plus,
✓ Ogłoszenie Biznes,
(dalej jako „Ogłoszenia”)
✓ Podbicie,
✓ Wyróżnienie logotypem,
✓ Superoferta,
✓ Dodatkowa lokalizacja.
2. Promocją są objęte wyłącznie Usługi wskazane w ust. 1 powyżej.
3. Rabat naliczany jest od cen katalogowych Usług, wyświetlonych w Serwisie po wpisaniu
kluczowych parametrów Usługi. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Ceny
katalogowe Usług dostępne są na stronach: https://dlafirm.pracuj.pl/cennik-usług,
https://dlafirm.pracuj.pl/cennik-uslug/pakiety-ogloszen.
4. W ramach Promocji Uczestnik może zamówić maksymalnie 5 Ogłoszeń.

5. Z Kodu Rabatowego może skorzystać wyłącznie Uczestnik, któremu Organizator udostępnił
Kod Rabatowy. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Kodu Rabatowego
na osoby trzecie, w tym na podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Uczestnikiem.
6. Udostępnienie Kodu Rabatowego osobom trzecim może być powodem anulowania
zamówienia.
7. Z Kodu Rabatowego może skorzystać Uczestnik wyłącznie na potrzeby rekrutacji do
własnego przedsiębiorstwa.
8. W celu wykorzystania otrzymanego Kodu Rabatowego Uczestnik zobowiązany jest w
Okresie Trwania Promocji do:
a) złożenia Organizatorowi za pośrednictwem Serwisu zamówienia na wybrane przez
Uczestnika Usługi. Inne sposoby składania zamówień nie dają możliwości
skorzystania z Kodu Rabatowego w ramach Promocji;
b) wprowadzenia Kodu Rabatowego w trakcie składania zamówienia, o którym mowa w
lit. a) niniejszego ustępu;
c) zaakceptowania regulaminu Serwisu;
d) opłacenia zamówienia w Okresie Trwania Promocji.
9. Kod Rabatowy nie podlega wymianie ani zamianie na jego równowartość pieniężną.
10. Uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z Kodu Rabatowego w Okresie Trwania Promocji.
Po okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Kod Rabatowy wygasa.
§3
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia o działanie stanowiące nadużycie lub będące w sprzeczności z
Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
2. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu lub do zakończenia
Promocji w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Działania wskazane w zdaniu
poprzedzającym nie przyznają Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń oraz nie są źródłem
dodatkowych uprawnień.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające
Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
zawinione i umyślne działania i zaniechania, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność
Organizatora jest ograniczona do szkody rzeczywistej.
5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu
Serwisu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r.

