
Regulamin Kont w serwisie dotacje-dla-firm.pl 

z dnia 23.10.2014 r. 

 

 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy Regulamin Kont w serwisie dotacje-dla-firm.pl stanowi integralną część Regulaminu 

korzystania z Serwisu Internetowego dotacje-dla-firm.pl (Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną) z dnia 23.10.2014 r.  

Rozdział 2  
Cennik usług dla Konsultantów 

§ 2 

Cennik opłat abonamentowych: 

Nazwa abonamentu Cena netto  Okres abonamentowy Liczba punktów przysługująca 

w ramach abonamentu 

Standard 200 zł 3 mies. od daty zakupu 

lub zakończenia 

poprzedniego okresu 

abonamentowego 

3 

Premium 400 zł 3 mies. od daty zakupu 

lub zakończenia 

poprzedniego okresu 

abonamentowego 

5 

Próbny bez opłat nie dotyczy 0 

 

W okresie od uruchomienia Serwisu do odwołania obowiązują opłaty promocyjne, przedstawione w 

tabeli: 

Nazwa abonamentu Cena netto  Okres abonamentowy Liczba punktów przysługująca 

w ramach abonamentu 

Standard 10 zł 1 mies. od daty zakupu 

lub zakończenia 

poprzedniego okresu 

abonamentowego 

3 

Premium 20 zł 1 mies. od daty zakupu 

lub zakończenia 

poprzedniego okresu 

abonamentowego 

5 

Próbny bez opłat nie dotyczy 0 

 



 

§ 3 

Cennik pozostałych usług: 

Nazwa usługi Cena netto  

1 punkt 30 zł 

3 punkty 70 zł 

10 punktów 200 zł 

Podwyższenie statusu konta ze Standard do Premium
1
 145 zł 

 

§ 4 

Liczba punktów pobieranych z Konta w zamian za udostępnienie danych teleadresowych klienta, 

który przesłał wybrane przez Konsultanta zapytanie: 

 Liczba punktów pobieranych z konta 

Dane teleadresowe klienta 1 

Dane teleadresowe klienta na wyłączność
2
 5 

 

 

Rozdział 3  
Usługi oferowane w ramach Kont 

§ 5 

W ramach kont Standard, Premium i konta Próbnego Operator oferuje następujące usługi: 

Opcje 
Konto 

Próbne 

Konto 

Standard 

Konto 

Premium 

Podgląd zapytań klientów o dotacje zgodnie z wybraną 

specjalizacją 

tak tak  tak 

Możliwość pobrania danych teleadresowych klientów, którzy 

wysłali zapytania zgodnie z wybraną specjalizacją
3
 

- tak  tak 

Możliwość wypowiadania się na forum jako ekspert  - tak  tak 

Wizytówka widoczna w bazie konsultantów  - tak  tak 

Kontakt przez formularz w wizytówce  - tak  tak 

Wyróżniona wizytówka w bazie konsultantów  -   - tak 

                                                           
1
 Podwyższenie statusu nie przedłuża ważności konta, ani nie powoduje dodania nowych punktów do konta 

2
 Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wybranego zapytania z listy zapytań dostępnych dla wszystkich 

konsultantów 
3
 Pod warunkiem posiadania odpowiedniej liczby punktów 



Wizytówka w bazie konsultantów wyświetlana przed wizytówkami 

kont Standard 

- - tak 

Wizytówka widoczna w karcie dotacji  -   - tak 

Logo w wizytówce  -   - tak 

Pełne dane kontaktowe na wizytówce  -   - tak 

 

Rozdział 4  
Szczegółowe zasady korzystania z kont Standard, Premium i konta Próbnego 

§ 6 

Aby zachować pełną funkcjonalność konta Standard lub konta Premium należy w trakcie trwania 

bieżącego okresu abonamentowego opłacić kolejny okres abonamentowy. 

§ 7 

Punkty przysługujące w ramach wykupionego kolejnego okresu abonamentowego zostaną dodane do 

konta w momencie wykupienia kolejnego okresu abonamentowego i od tej chwili mogą zostać 

wykorzystane. 

§ 8 

Niewykorzystane punkty przysługujące w związku z wykupieniem poprzedniego okresu 

abonamentowego oraz dodatkowe punkty zakupione w poprzednim okresie abonamentowym 

można wykorzystać wyłącznie w bieżącym okresie abonamentowym. 

§ 9 

Punkty przeniesione z poprzedniego okresu abonamentowego są wykorzystywane przed punktami 

przysługującymi w bieżącym okresie abonamentowym oraz przed dodatkowymi punktami 

zakupionymi w bieżącym okresie abonamentowym. 

§ 10 

Jeżeli w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego konta Standard lub konta Premium nie 

zostanie opłacony kolejny okres abonamentowy to status konta zmienia się automatycznie na konto 

Próbne. 

§ 11 

W przypadku automatycznej zmiany statusu konta na konto Próbne, w związku z nieopłaceniem 

kolejnego okresu abonamentowego, zgromadzone punkty nie przepadają, lecz nie mogą być 

wykorzystane do czasu zmiany statusu konta na konto Standard lub na konto Premium. 

§ 12 

Jeżeli od momentu zmiany statusu konta na konto Próbne upłynie pełen okres abonamentowy to 

zgromadzone punkty przepadają. 



§ 13 

W przypadku zmiany statusu z konta Próbnego na konto Standard lub na konto Premium, poprzez 

wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy, zgromadzone punkty stają się ponownie 

dostępne i są traktowane tak, jakby zostały nabyte w poprzednim okresie abonamentowym, 

kończącym się w dniu dokonania opłaty. 

§ 14 

W dowolnym momencie okresu abonamentowego dla konta Standard istnieje możliwość 

natychmiastowego podwyższenia statusu na konto Premium poprzez wniesienie opłaty zgodnej z 

cennikiem. Opłata jest niezależna od momentu, w którym dokonywane jest podwyższenie statusu. 

Podwyższenie statusu nie przedłuża ważności konta, ani nie powoduje dodania nowych punktów do 

konta.  


