
ZGŁOSZENIE

PODSTAWOWY
1 800 zł netto +23% VAT
Okres rozliczeniowy: 3 miesiące

PREMIUM
9 900 zł netto +23% VAT
Okres rozliczeniowy: 6 miesięcy

1. Administrator systemu zobowiązuje się zapewnić Abonentowi możliwość korzystania z aplikacji Uxeria, której zakres został szczegółowo określony w Regulaminie oraz Cenniku. 

2. W zamian za możliwość korzystania z Aplikacji Uxeria Abonent będzie uiszczał wynagrodzenie w kwocie zgodnej z Cennikiem za każdy okres rozliczeniowy z góry na  

podstawie wystawionej przez Administratora systemu faktury pro forma. Faktura pro forma zostanie wystawiona:  

    i. w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego zamówienia,  

    ii. w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.

3. Abonent zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych przez Administratora systemu danych osobowych użytkownika realizującego badanie, zwanego dalej Testerem, 

zarejestrowanego podczas wykonanego badania, wyłącznie w zakresie ulepszenia produktów, usług i rozwiązań Zamawiającego. Abonent nie uzyskuje uprawnień do dokonywania 

jakichkolwiek innych operacji na powierzonych mu przez Administratora systemu danych osobowych Testera, wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.). 

4. Umowa zawarta jest na czas określony wyznaczony przez okres rozliczeniowy. Jeżeli żadna ze stron nie zgłosi drugiej stronie odmowy przedłużenia umowy nie później niż na 14 dni 

przed jej zakończeniem, umowa automatycznie przedłuży się o kolejny okres rozliczeniowy.

5. Administrator systemu poinformuje Abonenta z 30 dniowym wyprzedzeniem na podany w zamówieniu adres email o nadchodzącej dacie rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

6. Umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Administrator systemu: Uxeria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WYDZIAŁ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000335318, posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP: 951-22-95-776, REGON 141973207.

Okres rozliczeniowy: określony w Zgłoszeniu okres stanowiący podstawę naliczania opłat abonamentowych; kolejne okresy rozliczeniowe następują po sobie.

Tester: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca brać udział w badaniach użyteczności i korzystać z funkcjonalności 
Aplikacji powiązanych z badaniami.

Zgłaszający (Abonent) Osoba kontaktowa

Podpisz i wyślij: faxem na nr+22 314 14 10 lub na adres kontakt@uxeria.com

Nazwa firmy Imię i Nazwisko

Adres Stanowisko

Kod, miasto Tel.

NIP Email

Pieczątka ZgłaszającegoPodpis ZgłaszającegoData

Rodzaj abonamentu

aplikacja Uxeria

Agencja interaktywna

Duża firma / korporacja – badania na własny użytek

Agencja badawcza

Rodzaj działalności:

Inna

Mała – średnia firma – badania na własny użytek

Warunki

Identyfikator konta (adres email, na który zostało założone konto):

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję Regulamin. Potwierdzam, że obydwa dokumenty zostały mi przekazane.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora systemu swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883) celem realizacji Zamówienia.

Oświadczam, że dane podane w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym

Oświadczam, że akceptuję kwotę abonamentu powiększoną o aktualnie obowiązującą stawkę VAT i zobowiązuje się do każdorazowej płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury pro forma.


