REGULAMIN PROMOCJI „STRZAŁ W 10”

WARUNKI UCZESTNICTWA
I ZASADY PROMOCJI „STRZAŁ W 10”

Organizatorem promocji „Strzał w 10” zwanej dalej Promocją
jest Hikvision Poland Sp. z o.o. (działająca w imieniu i na
rzecz Hikvision Europe b.v.) z siedzibą w Warszawie, 02-255
Warszawa, przy ul. Krakowiaków 50 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS
0000512864, o kapitale zakładowym w wysokości 415 000 zł,
będącą płatnikiem VAT, zarejestrowaną pod numerem NIP
PL7010426661 oraz posiadającą REGON : 147265204 zwaną
dalej Organizatorem.

Uczestnik, który w okresie trwania promocji zakupi
u Partnera Promocji Hikvision Poland Sp. z o.o., 7 (słownie:
siedem) jednakowych kamer z serii DS-2CExxD0T ma
możliwość zakupienia dodatkowych 3 (słownie: trzech)
kamer tego samego modelu w promocyjnej cenie 1 zł netto
PLN.

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do
rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz
innych treści dostępnych w niniejszej promocji „Strzał w 10”,
należą do Hikvision Poland Sp. z o.o. lub jednostek
stowarzyszonych.
Kopiowanie,
rozpowszechnianie,
modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów
objętych prawem własności intelektualnej wymaga zgody
właściciela tych praw, zgodnie z polskim prawem.

Przykład promocyjnej faktury:
DS-2CExxD0T – 7 szt. w standardowej cenie sprzedaży dla
uczestnika promocji.
DS-2CExxD0T – 3 szt. w promocyjnej cenie sprzedaży 1 zł
netto PLN.

Promocja „Strzał w 10” organizowana jest przy współudziale
wybranych Partnerów Promocyjnych Hikvision Poland Sp.
z o.o.
Promocja „Strzał w 10” trwa od dnia 02.11.2017r. do
wyczerpania zapasów, jednakże nie dłużej niż do dnia
31.12.2017r.
Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Partner Promocji – należy przez to rozumieć
Partnera Promocji Hikvision biorącego udział w Promocji,
wskazanego na Liście Partnerów Promocji Hikvision.
2) Instalatorze – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności
prawnych
zajmującą
się
montażem
systemów
teletechnicznych, w szczególności instalacjami sprzętu
telewizji dozorowej (CCTV) i systemów alarmowych.

Promocyjna faktura obejmuje dziesięć jednakowych kamer
z serii DS-2CExxD0T z czego trzy kamery w promocyjnej
cenie.

Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży kamer z serii D0T
w stacjonarnych punktach handlowych autoryzowanych
Partnerów promocji oraz na ich dedykowanych platformach
B2B.
Organizator w dowolnym momencie bez podania przyczyny
może zakończyć Promocję „Strzał w 10” o czym poinformuje
Uczestników zamieszczając informację na stronie
internetowej Organizatora lub wysyłając stosowną
informację Partnerom Promocji, którzy następnie przekażą ją
Uczestnikom.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3) Uczestniku – należy przez to rozumieć
Instalatora, który zgodnie z zasadami regulaminu zgłosił
udział w Promocji.
Promocją objęte są zakupy kamery Hikvision z serii
DS-2CExxD0T, których lista znajduje się w załączonym
dokumencie.
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