
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
"Black Friday i Cyber Monday - 

weekend przecen z Varico" 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Black Friday i 
Cyber Monday - weekend przecen z Varico”. 
 
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 dla zamówień złożonych w dniach od 29.11.2019 do 3.12.2019 

 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej: 
1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie 
programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i 
usług. Wysokość przydzielonego rabatu na wyżej wymienione programy to 40%. 
 
2. Promocja obejmuje także podniesienie wersji programu ObSp START na ObSp Usługi z 
rabatem -50% od ceny początkowej programu. 
 
3. W ramach promocji możliwe jest skorzystanie z pakietu ObSp Magazyn na 3 stanowiska 
po cenie promocyjnej 999zł. 
 
4. Stosuje się w przypadku klientów nieposiadających wcześniej żadnej licencji na objęte 
promocją programy, którzy w okresie promocyjnym złożą zamówienie na programy Varico. Z 
promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia 
dowolnego zestawu programów objętych promocją dokonując płatności za całość 
zamówienia. 
 
5. Promocja przysługuje również aktualnym klientom Varico i obejmuje ona wykupienie 
dodatkowych stanowisk lub podwyższenia wersji programu w ramach posiadanej licencji. 
 
6. Promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4 Inclusive 
wymienionych programów Varico. 
 
7.Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. 



 
6. Rabaty nie łączą się ze sobą. Wyjątkiem jest stała promocja na dokupienie dodatkowego 
stanowiska. 
 

 
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w siedzibach firmy. 
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
"Black Friday w ObSp Start  z Varico" 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Black Friday w 
ObSp Start  z Varico”. 
 
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 dla zamówień złożonych w dniu 23.11.2018 

 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej: 
1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu podwyższenia wersji dla programu ObSp Start. 
 
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest wystawienie minimum jednej faktury w programie 
ObSp Start przez cały okres jego użytkowania. 
 
3. Akcja promocyjna trwa jeden dzień. Wysokość przydzielonego rabatu to 50%. 
 
4.Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. 
 
5. 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. 
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 
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. 
 


