
 
 

Regulamin promocji "Ochrona na trzy stanowiska w cenie jednego" 

§1 Postanowienia ogólne   

1. Organizatorem promocji "Ochrona na trzy stanowiska w cenie jednego" 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. Armii 

Krajowej 23/13 81-366 Gdynia NIP: 913-130-57-85 REGON: 191743230  

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

3. Przedmiotem promocji " Ochrona na trzy stanowiska w cenie jednego " jest złożenie zamówienia 

na zakup nowych licencji Bitdefender objętych promocją  (§1 punkt 4) w dniach 01.01.2018 – 

31.01.2018. Ceny Licencji na trzy stanowiska zostaną obniżone do cen licencji na jedno stanowisko, 

według cennika znajdującego się na stronie: 

http://bitdefender.pl/Dokumenty/cennik_Home&SOHO_v2018.pdf   

4. Produkty objęte promocją:   

Nowe licencję programów:  

 Bitdefender Internet Security na  3 stanowiska na okres 1, 2 lub 3 lat, 

 Bitdefender Antivirus Plus na 3 stanowiska na okres 1, 2 lub 3 lat,  

5. Warunkiem skorzystania z promocji " Ochrona na trzy stanowiska w cenie jednego " jest złożenie 

zamówienia na nowe licencje Bitdefender  opisanie w §1 punkcie 4 na warunkach podanych w §1 

punkcie 3 w dniach 01.01.2018 - 31.01.2018.   

6. Skorzystanie z promocji " Ochrona na trzy stanowiska w cenie jednego " oznacza, że Uczestnik 

potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.    

§2 Postepowanie 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 o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym wysłanym 

na adres  podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej 

reklamacji.    

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/  

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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