
Specjalna oferta

Szanowni Państwo serwis StandardyPrawa.pl, będący uporządkowaną bazą najważniejszych 

fragmentów orzeczeń sądów powszechnych i trybunałów (TK, ETPCz) zaprasza do skorzystania ze 

specjalnej oferty przygotowanej dla radców zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie.

Oferujemy Państwu 40% zniżkę na wybrany abonament, a także bezpłatny, dwudniowy test 

serwisu.

Czym są Standardy Prawa?

Standardy Prawa wypełniają lukę na rynku prawniczych wydawnictw fachowych, poprzez 

upowszechnienie dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka oraz sądów powszechnych.

Celem serwisu jest ułatwienie Państwu pracy poprzez udostępnienie posortowanych tematycznie, 

istotnych fragmentów wyroków. Dzięki temu nie muszą już Państwo tracić czasu na wertowanie 

setek stron z orzecznictwem.

Dokładne wyjaśnienie i metodologię tworzenia bazy orzeczeń można poznać tutaj: 

https://standardyprawa.pl/co-to-sa-standardy

Jak skorzystać z bezpłatnego testu?

1. Należy zarejestrować się, korzystając z prostego formularza na stronie: 

https://standardyprawa.pl/konto/rejestracja

2. Po rejestracji system wyśle wiadomość na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, 

który trzeba kliknąć celu potwierdzenia rejestracji.

3. Następnie należy się zalogować na stronie https://standardyprawa.pl/konto/logowanie i w 

zakładce „Moje konto” podać kod dostępu: IzbaRadOlsztyn

Kod jest ważny do 2017-07-07 i umożliwia testowanie usługi przez 2 dni, licząc od daty aktywacji. 

Z powyższego kodu może skorzystać 1200 użytkowników, każdy użytkownik tylko 1 raz.

Jak skorzystać ze zniżki na abonament?

1. Żeby skorzystać ze zniżki, należy zarejestrować się, korzystając z prostego formularza na 

stronie: https://standardyprawa.pl/konto/rejestracja podając w nim swoje: imię, nazwisko, 

adres e-mail i hasło.
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2. Po rejestracji system wyśle wiadomość na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, 

który trzeba kliknąć celu potwierdzenia rejestracji.

3. Następnie należy się zalogować na stronie https://standardyprawa.pl/konto/logowanie, 

wybrać interesujący abonament i na początku składania zamówienia podać oraz aktywować 

kod promocyjny: IzbaRadOlsztyn40

4. Po aktywacji kodu wystarczy podać dane płatnika i przejść do płatności.

5. Płatności realizowane są przez bezpieczny system transakcyjny tpay.com, który obsługuje 

szybkie przelewy i płatności kartą. 

6. Faktura zostanie przesłana w wiadomości potwierdzającej zaksięgowanie wpłaty.

Powyższy kod jest ważny do 2017-07-14 i może z niego skorzystać 1200 użytkowników, każdy 

użytkownik tylko 1 raz.

W danym czasie może być zalogowana wyłącznie jedna osoba/użytkownik. Jeżeli potrzebna jest 

większa liczba kont, przygotujemy dostosowaną ofertę do Państwa potrzeb.

Abonament Cena Cena po zniżce 40%

1 użytkownik - 365 dni 470 zł 282 zł

1 użytkownik - 180 dni 290 zł 174 zł

Podane ceny są kwotami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT.

Wsparcie i indywidualna oferta

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia technicznego lub indywidualnej oferty umożliwiającej uzyskanie

dostępu do serwisu dla kilku użytkowników z Państwa kancelarii, prosimy o kontakt.

Tomasz Bagniewski

E-mail: biuro@standardyprawa.pl

Telefon: 662114464

mailto:biuro@standardyprawa.pl
https://standardyprawa.pl/konto/logowanie

