
REGULAMIN PROMOCJI 
"Wersja EDU" 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Wersja EDU” 

 
2. Organizatorem promocji jest firma Varico w biznesie warto na nas liczyć, ul. 

Rakoniewicka 
20, 60-111 Poznań, NIP 783 000 99 27. 
 

3. Promocja obowiązuje od 14.10.2019 r. do odwołania 
 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej: 
 

1. Promocja obejmuje wszystkie wersje flagowych programów Varico: KPiR Ekspert, 
RP Ekspert, KsH Ekspert, ObSp Ekspert, KsH + RP Ekspert, KPiR + RP Ekspert 

2. Osoba, która zadeklaruje chęć skorzystania z promocji zobowiązana jest do 
podpisania oświadczenia odnośnie przyszłego użytkowania produktu i 
przestrzegania określonych ograniczeń dostępnego u Doradców Biznesowych 
Varico. 

3. Oprogramowanie Varico będzie użytkowane wyłącznie do celów edukacyjnych. 
4. Przez cele edukacyjne rozumie się prowadzenie szkoleń, kursów, dokształcania w 

celach zarobkowych lub niedochodowych. 
5. Dane przetwarzane w programach Varico będą zatem danymi przykładowymi, 

poglądowymi, a programy nie będą wykorzystywane do obsługi żadnej konkretnej 
firmy, w tym firmy, która prowadzi szkolenia. 

6. W celu skorzystania z promocji należy skontaktować się z Doradcą Technicznym. 
7. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie 

łączą się ze sobą.  
 

 
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w siedzibach firmy lub 
mailowo na adres sprzedaz.bydgoszcz@varico.pl i sprzedaz.poznan@varico.pl .  
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
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3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty 
ich otrzymania. 
 
4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez 
niego sposób, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. 

 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
 
2. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w 
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać 
praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników. 
 
 


