ZAPŁAĆ

DOŁĄCZ DO

MNIEJ!

LSW KSIĘGOWOŚĆ

Wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku,
przygotowaliśmy atrakcyjne
pakiety ofert dedykowane
właśnie osobom prowadzących
własne jednoosobowe ﬁrmy.

Jednoosobowa działalność
gospodarcza to dziś coraz
częściej spotykana forma
zatrudnienia i współpracy.

Wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcję

Zacznij rozliczenia z LSW Księgowość

1 ZA 5 /PODAJ DALEJ
Jesteś zadowolony z usług LSW Księgowość?

1-20%

2-40%

3

-60%

1

Poleć nas znajomemu.
Każda osoba,która podpisze
z nami umowę to
20% zniżki dla Ciebie.

zł

4

-80%

5-1

zł

Pięć rekomendacji
to obsługa księgowa
Twojej ﬁrmy za 1 zł
przez cały okres
obowiązywania umowy.

*Promocja skierowana jest do Klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze przy podpisaniu umowy na minimum 12 miesięcy /Regulamin Promocji**
*Oferta nie łączy się z innymi promocjami

3 ZA 1/ NA DOBRY POCZĄTEK
Wiosna to czas zmian i porządkowania starych spraw.

LSW Księgowość
pomoże Ci
uporządkować sprawy
w Twojej ﬁrmie.

Tylko teraz
oferujemy pełen
pakiet usług księgowych
w promocyjnej ofercie

trzy pierwsze
miesiące
za 1 zł

*Promocja skierowana jest do Klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze przy podpisaniu umowy na minimum 12 miesięcy /Regulamin Promocji**
*Oferta nie łączy się z innymi promocjami

Szczegółowe informacje:
Paweł Piotrowski, p.piotrowski@lswksiegowosc.pl, tel. 22 5418320
LSW Accounting Piotrowski i Wspólnicy Sp.K.
ul.Szara 10
00-420 Warszawa
Tel. +48 22 541 83 20
www.lswksiegowosc.pl

**Regulamin:
1. Organizatorem promocji „1 za 5/Podaj dalej” (dalej: „Promocja”) jest LSW Księgowość (dane spółki: LSW ACCOUNTING PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SP. K. Ul. Szara 10, 00-420 Warszawa NIP 5213747435 REGON 365389506) (dalej: „Organizator”).
2. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły umowę o świadczenie usług księgowych z Organizatorem na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i które poleciły korzystanie z usług księgowych
Organizatorem osobom trzecim („Klient Polecony”). Klient Polecony musi potwierdzić, że dany Uczestnik polecił mu usługi Organizatora, pod rygorem
utraty prawa do rabatu określonego w punkcie poniżej.
3. W przypadku zawarcia przez Organizatora z Klientem Poleconym przez danego Uczestnika umowy o świadczenie usług
księgowych przez Organizatora, Organizator przyzna danemu Uczestnikowi rabat na koszt obsługi księgowej świadczonej przez
LSW Księgowość na rzecz Uczestnika, naliczany przez cały okres obowiązywania umowy z Klientem Poleconym.
4. Rabat, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, udzielany jest w następującej wysokości:
a) w przypadku zawarcia umowy z 1 Klientem Poleconym – 20% od standardowej ceny usług księgowych Organizatora zawartej w cenniku;
b) w przypadku zawarcia umo wy z 2 Klientami Poleconymi – 40% od standardowej ceny usług księgowych Organizatora zawartej w cenniku;
c) w przypadku zawarcia umowy z 3 Klientami Poleconymi – 60% od standardowej ceny usług księgowych Organizatora zawartej w cenniku;
d) w przypadku zawarcia umowy z 4 Klientami Poleconymi – 80% od standardowej ceny usług księgowych Organizatora zawartej w cenniku;
e) w przypadku zawarcia umowy z 5 lub więcej Klientami Poleconymi – koszt obsługi księgowej Organizatora dla Uczestnika wynosić będzie
1 zł netto, powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.
5. Rabat, o którym mowa powyżej, będzie obowiązywać od pełnego okresu rozliczeniowego, przypadającego na pierwszy dzień miesiąca następującego po podpisaniu umowy z Poleconym Klientem.
6. W przypadku rezygnacji z usług księgowych Organizatora przez Klienta Poleconego, udzielony Uczestnikowi rabat przestanie obowiązywać
od pełnego okresu rozliczeniowego, przypadającego na pierwszy dzień miesiąca następującego po rozwiązaniu umowy z Klientem Poleconym.
7. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z Organizatorem przez Uczestnika, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania,
Uczestnik będzie zobowiązany zwrócić Organizatorowi wartość udzielonego mu rabatu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Organizatora faktury z tego tytułu.
8. Promocja obowiązuje do odwołania przez Organizatora, przy czym udzielone rabaty obowiązywać będą do zakończenia okresu
obowiązywania umowy łączącej Uczestnika z Organizatorem w dniu ogłoszenia odwołania Promocji przez Organizatora.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

***Regulamin:
1. Organizatorem promocji „1 za 5/Podaj dalej” (dalej: „Promocja”) jest LSW Księgowość (dane spółki: LSW ACCOUNTING PIOTROWSKI
I WSPÓLNICY SP. K. Ul. Szara 10, 00-420 Warszawa Warszawa NIP 5213747435 REGON 365389506) (dalej: „Organizator”).
2. Uczestnikami Promocji („Uczestnik”) mogą być tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które do dnia 31 maja 2017 r.
zawarły umowę o świadczenie usług księgowych z Organizatorem na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 2 powyżej, usługi księgowe Organizatora przez 3 pierwsze miesiące
świadczone będą w cenie promocyjnej wynoszącej 1 zł netto, powiększonej o obowiązującą stawkę VAT.
4. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z Organizatorem przez Uczestnika, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania,
Uczestnik będzie zobowiązany zwrócić Organizatorowi wartość udzielonego mu rabatu, w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Organizatora faktury z tego tytułu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Szczegółowe informacje:
Paweł Piotrowski, p.piotrowski@lswksiegowosc.pl, tel. 22 5418320
LSW Accounting Piotrowski i Wspólnicy Sp.K.
ul.Szara 10
00-420 Warszawa
Tel. +48 22 541 83 20
www.lswksiegowosc.pl

