REGULAMIN PROMOCJI „BEZPIECZEŃSTWO W CENIE”

Obowiązuje od 01.04.2020 r. do odwołania.
§ 1 Słownik pojęć
•
•
•
•

Dostawca – 3S SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud 8, NIP: 9691297176.
Klient - przedsiębiorca działający na terenie Polski.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Lista usług promocyjnych – usługi:
a. 3S Audyt Bezpieczeństwa
b. 3S Skaner Podatności
§ 2 Warunki promocji

1. Dostawca organizuje promocję dostępną dla Klientów działających na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Przedsiębiorcy działający poza tym terytorium mogą skorzystać z promocji, ale o wykonaniu
usługi i ewentualnej cenie decyduje wyłącznie Dostawca.
2. Przez promocję rozumie się:
a. w przypadku zamówienia (zakupienia) usługi 3S Security Operations Center wykonanie usług
Audytu Bezpieczeństwa w sposób nieodpłatny,
b. w przypadku zamówienia (zakupienia) usługi Audytu Bezpieczeństwa wykonanie tej samej
usługi (reaudyt tej samej infrastruktury) nieodpłatnie w okresie do 12 miesięcy od jej
pierwszego zamówienia.
3. Ponieważ usługa Audytu Bezpieczeństwa każdorazowo wymaga rzetelnego wykonania oraz
zaangażowania zasobów osobowych Dostawcy, ten ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli
wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki ekonomiczne, osobowe lub inne powodujące niemożność
rzetelnego wykonania usługi lub jeżeli zajdą ku temu przesłanki wskazać inny termin jej realizacji,
4. Usługa Audytu Bezpieczeństwa wymaga każdorazowo wizyty w siedzibie Klienta. Jeżeli siedziba
Klienta wskazana do wykonania Audytu Bezpieczeństwa znajduje się w odległości większej niż 150
km od siedziby głównej Dostawcy ten może zażądać pokrycia kosztów przejazdu, delegacji bądź
noclegów jeżeli takie będą konieczne.
5. Dostawca ma prawo odmówić wykonania usługi Audytu Bezpieczeństwa w sytuacji regulowanej
ogólnymi postanowieniami prawa, zarządzeń lokalnych, ogłoszenia stanów klęski żywiołowej, stanów
nadzwyczajnych lub innych wdrażanych przez władze administracyjne.
6. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie umowy na jedną z usług Dostawcy znajdujących
się na Liście usług promocyjnych w okresie od 01.04.2020 do 01.07.2020 r.
7. Wykonanie usługi Audytu Bezpieczeństwa dotyczy realizacji na dokładnie tej samej infrastrukturze,
na której wykonywana była pierwsza Usługa.
8. Ustalenia dotyczące pozostałych usług – Security Operations Center oraz Skan Podatności Dostawca
może prowadzić z klientem telefonicznie, mailowo lub w innej dowolnej formie elektronicznej lub
zdalnej.
§ 3 Spory
1. Strony promocji zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby powstałe w ramach współpracy spory
rozstrzygać polubownie i w ramach wzajemnych rozmów i ustaleń.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, których nie udało się rozwiązań polubownie, a 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.
§ 4 Postanowienia końcowe
1

REGULAMIN PROMOCJI „BEZPIECZEŃSTWO W CENIE”

1. Regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 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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