REGULAMIN WSPÓŁDZIAŁANIA Z SYSTEMEM CARROTSPOT.COM
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z produktów INPROGRESS za pośrednictwem
systemu carrotspot.com.
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Carrotspot.com – system prowadzony przez Mc2 Innovations Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 2, 00-75 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740627,
umożliwiający Użytkownikowi wybór Produktu oferowanego przez Inprogress.
b. INPROGRESS – INPROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30 –149
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000384161, e-mail: szkolenia@inprogress.pl; telefon: (48) 12 35795
79, faks: (48) 12 378 33 24,
c. Produkt – usługa Inprogress Plus oferowana przez INPROGRESS możliwa do nabycia za
pośrednictwem strony internetowej www.inprogress.pl,
d. Użytkownik – pracownik w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) pracodawcy korzystającego z systemu carrotspot.com
lub osoba zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoba prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą świadcząca usługi na rzecz pracodawcy
korzystającego z systemu carrotspot.com.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednio stosuje się Regulamin
świadczenia usług z dnia 24.05.2021 r. dostępny na stronie www.inprogress.pl .

§2
1. Aby dokonać subskrypcji Produktu Użytkownik wybiera w z Kafeterii w systemie carrotspot.com
Produkt: Inprogress Plus Subskrypcja szkoleń na dany okres trwania subskrypcji (2 miesiące lub 6
miesięcy).
2. Po dokonaniu wyboru w systemie carrotspot.com na konto Użytkownika zostaje wysłany kod
wygenerowany przez INPROGRESS.
3. Użytkownik dokonuje aktywacji Produktu na stronie INPROGRESS poprzez wypełnienie formularza
zamówienia dostępnego pod adresem: https://inprogress.pl/zamowienie/?cid=54345&a=buy.
W polu „kod rabatowy” Użytkownik wpisuje otrzymany kod. Poprawne wpisanie kodu powoduje,
że cena wybranego Produktu obniża się do 0 zł.
4. Jeden kod powoduje jednorazowe uruchomienie subskrypcji Produktu.
5. Subskrypcja Produktu rozpoczyna się od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu
wypełnienia formularza.

