PROMOCJA „REJESTRATOR ZA 1 zł”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Promocja „Rejestrator za 1 zł” organizowana jest przez Organizatora Promocji, tj. firma Technika IT
S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332344, przez Sąd Rejonowy Wydział KRS w Gliwicach,
o kapitale zakładowym w wysokości 500 025 zł w pełni wpłaconym, NIP 631-259-22-84,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu mgr inż. Władysława Penara, upoważnionego do
samodzielnego reprezentowania Spółki.
§2
DEFINICJE
1. Poprzez użyte w Regulaminie Promocji pojęcia rozumie się:
a. Regulamin Promocji – niniejszy regulamin wydany przez firmę Technika IT S.A.
b. Promocja – akcja promocyjna „Rejestrator za 1 zł”, organizowana i prowadzona przez
Organizatora Promocji na warunkach i w czasie określonym niniejszym regulaminem
Promocji
c. Przystąpienie do Promocji – wyrażona w formie pisemnej akceptacja Organizatora
Promocji złożonego przez Klienta oświadczenia o przystąpieniu do Promocji na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
d. Uczestnik Promocji – Klient który spełnia łącznie następujące warunki:
i. w dowolnym okresie przeszłym był odbiorcą towarów lub usług
sprzedawanych przez Organizatora Promocji.
ii. w momencie przystąpienia do Promocji nie zalega wobec Organizatora
Promocji z zapłatą zobowiązań z jakiegokolwiek tytułu.
iii. Zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
e. Ulga – różnica pomiędzy ceną zgodną z Cennikiem, a obniżona ceną zapłaconą przez
Uczestnika Promocji za to, co zakupi w ramach niniejszej Promocji.
f. Rejestrator Danych – rejestratory danych w wykonanych wersjach; Standard, Max,
Kompakt, Nano.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji odpowiednio stosuje się
postanowienia Umowy.
3. Przystąpienie do Promocji jest skuteczne z chwilą pisemnego zaakceptowania przez
Organizatora Promocji złożonego przez Klienta oświadczenia o przystąpieniu do Promocji.

§3
ZAKRES, CZAS TRWANIA I ZASADY PRMOCJI
1. Promocja trwa w okresie od dnia 21.11.2016 r. do 30.11.2016 r.
2. Produktami objętymi promocją są Rejestratory Danych Organizatora Promocji
3. Celem promocji jest ujednolicenie stacji pomiarowych obsługiwanych przez Organizatora
Promocji do jednego standardu – rejestratorów produkcji Organizatora Promocji.
4. Organizator Promocji jest uprawniony do zwiększenia zakresu Promocji w każdym czasie.
§4

PROMOCJA „REJESTRATOR ZA 1 zł”
W ramach niniejszej Promocji, Organizator Promocji zapewnia Uczestnikowi Promocji korzyści
w postaci Ulgi polegającej na zmniejszenie wysokości opłaty za Rejestrator Danych do kwoty
1,00 zł brutto (słownie brutto: jeden złotych 00/100) w tym VAT 23%.

§5
1. Uczestnik Promocji, może skorzystać z Promocja pod warunkiem:
a. Rejestrator Danych zostanie zainstalowany w miejsce do tej pory eksploatowanego
rejestratora firm OTT i ADCON,
b. w ramach niniejszej promocji zawrze umowę serwisową na minimum 36 miesiące,
liczone od dnia przystąpienia do promocji,
c. zawarta zostanie umowa serwisowa której łączna wartość wynosi przez okres umowy
7 000 zł netto lub więcej, za każdą sztukę Rejestratora Danych objętego promocją,
a umowa dotyczy serwisowania stacji pomiarowych,
d. wyżej wspomniana umowa zostanie zabezpieczona klauzulą kary umownej za
przedwczesne zerwanie umowy 3 960 zł netto za każdą sztukę rejestratora, opłata
degresywna w zależności od okresu pozostałego do końca umowy,
e. Zawarta umowa serwisowa zawiera klauzulę, iż zdemontowane rejestratory zostaną
oddane do utylizacji Organizatorowi Promocji.

§6
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI, WARTOŚĆ ULGI
Przystąpienie do promocji jest dobrowolne i odbywa się w dziale handlowym Organizatora
Promocji na wniosek klienta.
§7
1. Z tytułu przystąpienia do Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje od Organizatora Promocji
Ulgę. Kwot przyznanej Ulgi określona będzie w oświadczeniu o przystąpieniu do Promocji
wydawanym przez Organizatora Promocji.
2. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony, Uczestnik Promocji nie jest
uprawniony do zmiany okresu lub wartości umowy serwisowej na mniejszy.
3. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony, nie jest możliwe zawieszenie
usługi świadczenia umowy serwisowej przez Uczestnika Promocji.
4. W przypadku wcześniejszego zerwania Umowy przez Uczestnika Promocji, udzielona Ulga
automatycznie przekształca się w karę umowną, wyliczaną na podstawie wzoru X=Y/Q, gdzie
„X” - oznacza wysokość miesięcznej kary, „Y” - oznacza kwotę Ulgi, „Q” - oznacza okres
obowiązywania Umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Promocja nie może być łączona z innymi organizowanymi przez Organizatora Promocji.
2. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.technnikait.com.pl

