REGULAMIN PROMOCJI „PROJEKT HYBRIT”

Regulamin Promocji: „Projekt HybrIT”
Obowiązuje od 18.09.2017 r. do odwołania.
§ 1 Słownik pojęć
Dostawca – 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gospodarczej 12 NIP: 954270989
Klient - przedsiębiorca działający na terenie Polski
Regulamin – niniejszy regulamin
Voucher Kwotowy - wyrażona w PLN wartość, która przysługuje Klientowi, spełniającemu Warunki Promocji.
Voucher może być przeznaczony wyłącznie na zakup nowych usług Dostawcy. Voucher nie może być w żaden
sposób zamieniony na gotówkę oraz nie może być wykorzystany na inne środki i cele. Klientowi nie
przysługuje także prawo przeniesienia środków z przysługującego vouchera na innych Klientów, inne
podmioty lub osoby trzecie biorących udział w promocji lub pragnących skorzystać z promocji.
Lista usług promocyjnych – wykaz Usług Dostawcy, w ramach, których klient realizuje kwotę vouchera.
§ 2 Warunki promocji
1. Do otrzymania vouchera uprawniony jest Klient, który w określonym okresie czasu, ustalonym przez
Dostawcę, uczestniczy w spotkaniach (tzw. Webinaria) prowadzonych za pomocą środków przekazu
elektronicznego.
2. Klientowi, który otrzyma voucher kwotowy przysługuje możliwość zakupienia od dostawcy usług
określonych w "Liście usług promocyjnych".
3. Wartość przysługującego Vochera jest z góry określona i wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 groszy)
i nie podlega negocjacjom i zmianom.
4. Jeżeli wartość zamówionych przez Klienta usług przekracza wartość vouchera, to Klient zobowiązany jest
pokryć różnicę wynikającą z wartości umowy i wykorzystanego vouchera.
5. Wykorzystanie vouchera musi nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Po tej dacie voucher
traci ważność.
§ 3 Lista usług promocyjnych
1. Rozwiązania projektowe:
a. Usługi rozproszone
b. Projektowanie środowisk IT
c. Wdrożenia hybrydowe
d. Disaster recovery
e. DC „pod klucz”
f. Migracja środowisk
g. Zarządzanie
2. Rozwiązania gotowe
a. Serwery
b. Cloud Computing
c. Backup
d. Storage
e. Kolokacja
f. Dla operatorów
g. Wsparcie IT
§ 4 Spory
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań wynikających z Regulaminu
zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby 3S. Prawem właściwym jest prawo polskie, niezależnie od
kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
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§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 18.09.2017 r., a promocja obowiązuje do
odwołania.
2. 3S zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od
momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej 3S w sposób umożliwiający jego pobranie
na urządzenie końcowe.
4. 3S zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnym momencie jej trwania.
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