REGULAMIN PROMOCJI
NOWE MODUŁY INTEGRACYJNE
wydany i opublikowany dnia 2020-09-01 przez:
Mediporta Sp. z o. o., z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. W. Reymonta 35. 60-791 Poznań,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000352498, NIP 972-121-18-32, RECON 501397059, o kapitale zakładowym 1 100
000,00 zł, zwaną dalej Usługodawcą,
zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji Nowe Moduły Integracyjne dalej zwanej Promocją, jest
Usługodawca.
2. Celem Promocji jest zwiększenie dostępności Platformy Mediporta oraz nowych
funkcjonalności w systemie dla placówek świadczących usługi medyczne.
3. Warunki i zasady Promocji określa wyłącznie Regulamin.
4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.mediporta.pl/uslugi/promocja-nanowe-moduly-integracyjne/ oraz na żądanie pod adresem mailowym
kontakt@mediporta.pl
5. Następujące pojęcia mają znaczenie nadane im w Umowie na świadczenie usług, zwanej dalej
Umową:
a) Deklaracja - pkt. 8.3 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy,
b) Komponent - pkt. 1.2 Cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy,
c) Zasób - pkt. 1.3 Cennika stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2 – CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2020 do 15.12.2020 roku.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia Promocji poprzez zmianę
treści Regulaminu.

§ 3 – ZASADY PROMOCJI
Warunkiem skorzystania z promocji przez Usługobiorcę jest:
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1. Zawarcie Umowy z Usługodawcą na świadczenie usług oraz korzystanie z jednego z
komponentów:
a) Mediporta dla Przychodni
b) Mediporta dla Gabinetu na podstawie wniesionej opłaty w ciągu ostatnich 12
miesięcy w ramach promocji Gabinet na rok
2. Zamówienie na okres min. 12 m-cy wybranych nowych Komponentów:
a)
b)
c)
d)

Wystawianie e-skierowań
Realizacja e-skierowań
Wystawianie e-ZWM
Integracja z AP-KOLCE

3. W przypadku realizacji warunków z ust. 1a oraz 2 - Usługodawca udzieli na Komponenty z
ust. 2 rabat w następującej wysokości:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

10% rabatu przy zakupie dowolnego komponentu na okres 12 miesięcy
15% rabatu przy zakupie dowolnego komponentu na okres 24 miesięcy
5% dodatkowego rabatu przy jednoczesnym zakupie 2 Komponentów
10% dodatkowego rabatu przy jednoczesnym zakupie 3 Komponentów
15% dodatkowego rabatu przy jednoczesnym zakupie 4 Komponentów
10% dodatkowego rabatu przy zakupie Komponentu/ów do 30 września 2020 roku.
Do ww. dnia należy złożyć i opłacić zamówienie.

4. W przypadku realizacji warunków z ust. 1b oraz 2 – Usługodawca udzieli na Komponenty z
ust. 2 rabat w następującej wysokości:
a) 50% rabatu przy zakupie dowolnego Komponentu na okres co najmniej 12 miesięcy
5. Promocja nie dotyczy żadnych innych Komponentów, Zasobów ani usług.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i przyznanymi wcześniej rabatami.
7. Aby skorzystać z Promocji należy złożyć Deklarację wysyłając wiadomość na adres e-mail
kontakt@mediporta.pl ze wskazaniem:
a) okresu objętego składaną Deklaracją (min. 12 miesięcy).
b) Informacji o zamawianych Komponentach, np. “wystawianie e-skierowań i
wystawianie e-ZWM”,
c) Źródła pozyskania informacji o ofercie Usługodawcy
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