WARUNKI
Promocje Vertiv™

1.

Niniejsza promocja jest dostępna wyłącznie dla resellerów Vertiv z regionu EMEA z wyłączeniem Rosji i Turcji.

2. Promocja obejmuje wyłącznie resellerów, którzy nie dokonywali zakupów produktów Vertiv u autoryzowanych partnerów
handlowych w przeciągu 90 dni przed złożeniem zamówienia kwalifikującego się w niniejszej promocji.
3. Promocją objęte są wyłącznie zakupy dokonane przez autoryzowanych dystrybutorów Vertiv we wszystkich krajach
regionu EMEA z wyłączeniem Rosji i Turcji. W celu otrzymania listy autoryzowanych partnerów handlowych w swoim kraju
prosimy o kontakt mailowy: emea.partnermarketing@vertivco.com.
4. W okresie promocyjnym niniejszej oferty nie można łączyć z żadną inną promocją, o ile nie ustalono inaczej.
5. Niniejsza oferta ograniczona jest do produktów wskazanych na mikroportalu oraz liście produktów objętych promocją dostępnej
tutaj. Żadna inna kombinacja/konfiguracja nie jest włączona do promocji. Nie będą uwzględniane wnioski dotyczące produktów
niewskazanych na liście produktów objętych promocją.
6. Promocja dobiega końca z dniem 31 grudnia 2018 roku. Formularze wniosków powinny być dostarczone w przeciągu 30 dni od
złożenia zamówienia. Ostateczna data przyjmowania formularzy wniosków o przyznanie darmowego czytnika Amazon Kindle to
31 stycznia 2019 roku. Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane.
7.

Aby ubiegać się o darmowy czytnik Amazon Kindle należy przedstawić kopię faktur/y od partnera handlowego. Jedna sztuka
Amazon Kindle zostanie wysłana przez naszego lokalnego dostawcę, gdy tylko zamówienie zostanie zweryfikowane przez
Vertiv. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Vertiv swoich danych teleadresowych
lokalnemu dostawcy w celu realizacji wysyłki czytnika. Wysyłka może potrwać do 20 dni roboczych. Za zakup produktów
objętych promocją dokonany u autoryzowanego partnera handlowego Vertiv, wnioskujący uprawniony jest do otrzymania 1
sztuki Amazon Kindle za zweryfikowaną fakturę, maksymalnie 2 sztuki na jednego wnioskującego.Firma Vertiv zastrzega sobie
prawo do odrzucenia niekompletnych, zmienionych lub nieczytelnych formularzy wniosków lub takich, w których niemożliwa
jest weryfikacja daty sprzedaży.

8. Wszystkie dokumenty przesłane w ramach niniejszej promocji stają się własnością firmy Vertiv i nie będą zwracane.
Złożenie nieprawdziwych, niepoprawnych, mylących lub niezgodnych z prawem dokumentów może - bez szkody dla innych
regulacji Vertiv - zakończyć się wykluczeniem z tej promocji i przyszłych promocji Vertiv.
9. Pytania dotyczące statusu wniosku można kierować mailowo na adres: emea.partnermarketing@vertivco.com.
10. Firma Vertiv może uznać niniejszą promocję za nieważną tam, gdzie jest ona niedozwolona lub ograniczona przez stosowne
przepisy prawa.
11. Decyzja firmy Vertiv w każdym możliwym aspekcie promocji będzie ostateczna i wiążąca.
12. Firma Vertiv zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej promocji bez uprzedniego powiadomienia.
13. Wysłanie formularza wniosku firmie Vertiv jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu promocji.
14. Wszelkie zobowiązania podatkowe spoczywają wyłącznie na odbiorcy Amazon Kindle.
15. Nazwa, logotyp Amazon oraz Amazon Kindle są znakami handlowymi Amazon.com, Inc.

Strona promocyjna stanowi część regulaminu niniejszej promocji.

Vertiv.pl | Vertiv Poland Sp. z o. o.,ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, Polska, NIP: 521-30-66-818
© 2018 Vertiv Co. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logotyp i nazwa Vertiv i Vertiv Liebert DSE są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Vertiv Co. Wszystkie inne nazwy i logotypy są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były kompletne i dokładne. Firma Vertiv Co. nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody spowodowane
wykorzystaniem powyższych informacji, ani za błędy lub braki w tekście. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1

