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Regulamin promocji  „Prawie jedna trzecia"  

  

§1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem promocji „Prawie jedna trzecia” jest firma Marken Systemy Antywirusowe prowadząca działalność 

gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marken Systemy 

Antywirusowe, adres ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia NIP: 913-130-57-85 REGON: 191743230     

2. Każda osoba korzystająca z promocji w dalszej części regulaminu jest nazywana Uczestnikiem.     

3. Przedmiotem promocji „Prawie jedna trzecia”  jest:  

a) 30% zniżki na zakup licencji Bitdefender. Prawo do zniżki otrzymuje:  

 - Klient, który przedstawi dowód zakupu na oprogramowanie antywirusowe konkurencyjnej firmy.                 

Oprogramowanie konkurencyjnej firmy musi być używane lub było używane przez Klienta maksymalnie 2 miesiące 

od chwili rozpoczęcia promocji.    

b) Promocja dotyczy nowych licencji programów: Bitdefender Total Security 2018 

c) Konieczne jest potwierdzenie możliwości skorzystania przez Uczestnika z promocji przez pracownika handlowego.    

d) Promocja nie obejmuje kontynuacji licencji  

e) Promocja dotyczy tylko zakupy nowych licencji na 1, 2 i 3 lata 

4. Skorzystanie z promocji „Prawie jedna trzecia” oznacza, że Uczestnik potwierdza zapoznanie się ̨z niniejszym 

regulaminem i akceptuje jego warunki.    

5. Przedmiotem promocji „Prawie jedna trzecia” jest złożenie zamówienia na nowe licencje objęte promocją w 

dniach 1.04.2018-30.04.2018.         

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§2 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu Promocji Uczestnik musi zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając 

reklamacje na adres siedziby Organizatora.       

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę ̨ ̨firmy i dokładny adres Uczestnika, numer faktury, numer 

zakupionego klucza licencyjnego oraz dokładny opis  i uzasadnienie reklamacji.      

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.     

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres 

podany  w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.      
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 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postepowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed 

sądem powszechnym.            

 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://bitdefender.pl/promocje-antywirus/ w okresie trwania 

promocji.    

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.      
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