DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WIARYGODNA FIRMA
zawarta w dniu

w miejscowości

Pieczęć firmy

Pełna nazwa firmy:

NIP:

Kod pocztowy:

REGON:

Miejscowość:

Województwo:

Nr domu:

Ulica:

Branża:

Nr lokalu:

Strona internetowa:

Wielkość firmy (przybliżona ilość zatrudnionych osób w ciągu roku):

Adres doręczenia Umowy:
Jak wyżej:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo:

Nr domu:

Ulica:

Nr lokalu:

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

Imię:

Telefon:

Nazwisko:

PESEL:

Fax:

E-mail:
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Tabela pakietów i opłat

Prestige

w Pakiecie Gold

w Pakiecie Prestige

Certyfikat A4 w ramie

169 zł

0 zł

Certyfikat A3 w ramie

249 zł

0 zł

Certyfikat w języku obcym

50 zł

0 zł

Baner druk i indywidualny projekt

360 zł

0 zł

Rollup i indywidualny projekt

299 zł

0 zł

Naklejki na samochód

169 zł

0 zł

Statuetka

175 zł

0 zł

Pieczątka

60 zł

0 zł

199 zł/do 10 spraw*

0 zł bez limitu

1 h-150 zł**

1 h-0 zł**

669 zł

1999 zł

Oszczędzasz 685 zł!

Gold

Konsultacje windykacyjne free no limit
Konsultacje prawne w wymiarze 2 godzin
Certyfikat elektroniczny (potwierdzający uczestnictwo w programie)
Licencja na korzystanie z logo Wiarygodna Firma
Wizytówka internetowa
Pozycjonowanie w Google (dzięki frazom kluczowym zawartym w wizytówce)
Galeria zdjęć na wizytówce internetowej Firmy
Zintegrowana Mapa na Firmowej wizytówce
Certyfikat wiarygodności w formacie A5
Baner elektroniczny Programu Wiarygodna Firma
Pieczęć elektroniczna Programu
Grafika do stopki
Tapety komputerowe
Komplet naklejek 5cm x 15 cm

MATERIAŁY DODATKOWE

TANIEJ o 20%

Dostęp do usług windykacyjnych PFW
Dostęp do usług Kancelarii Prawnej
Jednorazowa składka za roczne uczestnictwo:

ZA DARMO

Cena za Pakiet i Materiały dodatkowe:

*prowizja w wysokości 8-15% tylko w przypadku skutecznej windykacji
**każda kolejna godzina w cenie 150 zł

Do podanych kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
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Niniejszym deklaruję przystąpienie do Programu Wiarygodna Firma i wyrażam zgodę na rejestrację w systemie oraz przeprowadzenie weryfikacji
do niniejszego Programu na warunkach określonych w Regulaminie Programu opublikowanym na stronie internetowej www.wiarygodnafirma.com.pl

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Przy wyborze materiałów dodatkowych doliczana jest kwota 40zł+VAT na pokrycie kosztów
wysyłki.
Oświadczam, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważniam Organizatora Programu do wystawiania faktur bez składania podpisu osoby uprawnionej do odbioru i
podpisu faktur VAT. Wyrażam zgodę na doręczenie faktur VAT w postaci elektronicznej na podany adres e-mailowy wskazany w niniejszej deklaracji. W przypadku
braku możliwości wysłania e-faktury Organizator wystawi fakturę z 7-dniowym terminem płatności za usługi objęte niniejszym Programem i doręczy ją drogą
pocztową.
Okres uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma i korzystania z wybranego pakietu wynosi 12 miesięcy, przy czym po upływie okresu 12 miesięcy liczonych od
daty certyfikacji przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Uczestnik programu na 30 dni przed upływem okresu, na który umowa została
zawarta, zawiadomi Organizatora Programu na piśmie, że nie zamierza kontynuować uczestnictwa w Programie. Uczestnik składa rezygnację na adres: Wiarygodna
Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław. Z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w programie Wiarygodna Firma Uczestnik traci prawo do korzystania z
materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo korzystania z logotypu Wiarygodnej Firmy oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług
oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje i materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a
kojarzące się z programem Wiarygodna Firma. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Przy rezygnacji z programu
Wiarygodna Firma uznaje się, że uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, a należne stają się w całości wymagalne i przysługujące Organizatorowi Programu w wyniku
przygotowania spersonalizowanych produktów marketingowych. Za kolejne okresy 12 miesięczne obowiązywania umowy Uczestnik będzie ponosił opłatę zgodnie z
wybranym pakietem usług okresowym w niniejszej deklaracji przystąpienia do Programu.
Oświadczam, że otrzymałem i akceptuję Regulamin, który jest integralną częścią Programu Wiarygodnej Firmy.
Uwagi do treści Umowy:

Data:

Podpis czytelny i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Data:

Podpis czytelny osoby upoważnionej przez Organizatora Programu

Wiarygodna Firma Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000451075, NIP 8982202760, REGON 022079711, kapitał zakładowy: 212.000 zł w całości opłacony.
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