
 

XOPERO SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 
ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333073, 

NIP: 5993066603 I REGON: 080285693 
Kapitał zakładowy: 1.009.500,00 zł wpłacony w całości. 

REGULAMIN PROMOCJI POD HASŁEM:  
„ Zrób sobie prezent z Xopero” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji organizowanej pod hasłem 

„Zrób sobie prezent z Xopero” (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest XOPERO SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (dalej 

„Organizator”), ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333073, NIP nr 599-306-66-03, REGON  

nr 080285693, kapitał zakładowy 1.229.250,00 zł.  

 

§ 2. 

ZASADY PROMOCJI 

 

1. W Promocji mogą wziąć udział klienci Organizatora, będący osobami fizycznymi, osobami 

prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – jako 

przedsiębiorcy zarejestrowani w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym  (dalej „Uczestnicy"). 

2. Promocja trwa w okresie od 9 grudnia do 23 grudnia 2016 włącznie. 

3. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu jednorazową czynnością 

w czasie trwania Promocji jednego lub kilku łącznie następujących produktów o wartości netto 

co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy): 

a) zakup nowych licencji na korzystanie z usług i oprogramowania Organizatora,  

b) przedłużenie okresu obowiązywania usług i licencji wcześniej zakupionych, 

c) rozszerzenie liczby wcześniej zakupionych usług i licencji,  

d) dokonanie upgrade’u do wyższego poziomu usług i licencji wcześniej zakupionych. 

 

Przykład 1: Uczestnik składa 1 zamówienie, na które składa się 6.000 zł netto tytułem zakupu nowych 

licencji i usług. 

Przykład 2: Uczestnik składa 1 zamówienie, na które składa się 3.000 zł netto tytułem przedłużenia 

posiadanych już (wcześniej zakupionych) usług i licencji oraz 3.000 zł netto tytułem „dokupienia” 

dalszego pakietu usług i licencji. 

 

4. W Promocji w ramach zakresów określonych w ust. 3 powyżej biorą udział wyłącznie 

następujące produkty będące w ofercie Organizatora: 

a) Xopero QNAP Appliance (licencje: Endpoint Agent, Server Agent Basic, Server Agent Pro, 

Virtual Agent), 

b) Xopero Backup & Restore (licencje: Endpoint Agent, Server Agent Basic, Server Agent Pro, 

Virtual Agent), 
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c) Xopero Cloud (Endpoint Protection, Endpoint & Servers Protection). 

5. Zakup usług i licencji przez Uczestnika biorących udział w Promocji może zostać zrealizowany 

bezpośrednio u Organizatora (Xopero Cloud) i partnerów handlowych Xopero (Xopero Cloud, 

Xopero QNAP Appliance, Xopero Backup & Restore). 

6. Uczestnik musi dokonać zakupu usług i licencji wyłącznie na własny użytek. Wszelkie zamówienia 

i zakupy czynione w imieniu lub na rzecz osób trzecich nie uprawniają Uczestnika do wzięcia 

udziału w Promocji. Z udziału w Promocji wyłączeni są partnerzy handlowi Organizatora, jego 

przedstawiciele handlowi oraz resellerzy.  

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi produktów Organizatora i nie obejmuje 

tych produktów zakupionych w cenach promocyjnych na innych podstawach. 

8. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji zakupi usługi i licencje na warunkach 

wymienionych w § 2 pkt. 3-4 Regulaminu będzie uprawniony do zakupienia w cenie 1,00 zł netto 

+ 23% VAT wybranego dodatku z tabeli w § 2 w pkt. 10 Regulaminu (dalej: „Dodatek”). 

9. W ramach Promocji Uczestnik może zakupić jeden z trzech rodzajów Dodatków, przy czym  

o rodzaju Dodatku decyduje wartość zakupionych usług i licencji, przypadająca na jeden z trzech 

poziomów: 

Kwota minimalna netto Poziom Dodatek 

5.000,00 zł 1 SmartWatch Alcatel OneTouch 

10.000,00 zł 2 Telefon Huawei P9 Lite  

15.000,00 zł 3 Konsola Sony Playstation 4 

 

10. W razie niedostępności w sprzedaży danego Dodatku na dzień jego wyboru przez uprawnionego 

Uczestnika, w szczególności w razie zakończenia jego sprzedaży bądź wycofania z rynku, 

Organizator zobowiązuje się do zaoferowania w porozumieniu z Uczestnikiem zakupu 

ekwiwalentnego Dodatku, w podobnej cenie i o podobnych parametrach. 

11. Niezależnie od liczby dokonanych zamówień i zakupów w okresie trwania Promocji, jeden 

Uczestnik może zakupić jakikolwiek Dodatek tylko raz, po spełnieniu warunków w ramach 

Promocji. 

12. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do zakupu Dodatku przez Uczestnika musi być wykonane 

przez tego drugiego w terminie maksymalnie 14 dni od dnia opłacenia stosownego zakupu usług 

i licencji. W razie wątpliwości za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków 

pieniężnych na koncie Organizatora. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest złożyć e-mailowe 

zamówienie na zakup Dodatku na adres: sales@xopero.com. W treści zamówienia Uczestnik 

musi zawrzeć następujące stwierdzenie: „Zamawiam Dodatek z poziomu [podać nr poziomu], tj., 

za 1,00 zł netto na warunkach określonych w Regulaminie Promocji pod hasłem: „Zrób sobie 

prezent z Xopero” oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłacenia zakupionych usług i licencji. 

13. Organizator ma prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji.  

W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator zrealizuje zamówienie na zakup Dodatku,  

w terminie 30 dni od otrzymania zamówienia Uczestnika. Dodatek wraz z fakturą zakupu 

zostanie dostarczony na koszt Organizatora przesyłką adresowaną do Uczestnika,  

za potwierdzeniem odbioru i pobraniem kwoty 1 zł netto + 23% VAT. 
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14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany Dodatku na ekwiwalent pieniężny. 

15. W przypadku, gdyby po zakończeniu Promocji doszło do takiego zdarzenia, które 

spowodowałoby wygaśnięcie, unieważnienie lub rozwiązanie na innej podstawie zakupu usług  

i licencji z obowiązkiem zwrotu całości lub części ich wartości na rzecz Uczestnika, a takie usługi  

i licencje były podstawą do skorzystania z warunków Promocji przez Uczestnika, to Organizator 

jest uprawniony do odszkodowania od Uczestnika na swoją rzecz w wysokości równej wartości 

zakupionego przez siebie dla danego uczestnika Dodatku zgodnie ze swoją fakturą VAT- 

zakupową. Należności Uczestnika i Organizatora w tym zakresie będą mogły być potrącane.  

 

§ 3. 

REKLAMACJE 

 

1. Uczestnik do dnia 30 grudnia 2016 r. może złożyć reklamację dotyczącą Promocji za pomocą  

e-maila na adres: sales@xopero.com. 

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji Organizator przekaże także e-mailem, chyba, że w reklamacji 

Uczestnik wskazał inny sposób kontaktu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

 

§ 4. 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Promocji 

jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą w postaci ich imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i siedziby, adresu  

e-mail oraz numeru telefonu będą przetwarzanie w ramach Promocji wyłącznie w celu realizacji 

Promocji i nie są udostępniane osobom trzecim. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do 

osób będących reprezentantami lub członkami organów Uczestników będących osobami 

prawnymi lub wspólnikami spółek osobowych i cywilnych. 

3. Dane osobowe są przechowywane w systemie informatycznym Organizatora i są chronione 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

5. Uczestnik ma w każdym czasie zapewniony dostęp do swoich danych osobowych i może żądać 

ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia bądź usunięcia. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od 9 grudnia br. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem 

ogłoszenia jego zaktualizowanej treści na swojej stronie internetowej.  


