
  
  

Regulamin Promocji Pierwszy Zakup – 
RESELLER 

1 . ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Promocja „Pierwszy zakup” (zwana dalej „Promocją”) to promocja rekomendowana dla Autoryzowanych 
Partnerów Dystrybucyjnych i oferowana wyłącznie resellerom w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej 
regionu EMEA (Niemcy, Austria i Szwajcaria, Wielka Brytania, kraje nordyckie, kraje Beneluksu, Francja, Włochy, 
Hiszpania, Portugalia, Polska i kraje bałtyckie, cały region Europy Środkowo-Wschodniej, Rosja i Wspólnota 
Niepodległych Państw), którzy na podstawie raportu sprzedaży Dystrybutora, wcześniej nie nabyli 
żadnych produktów Vertiv lub nie nabyli żadnych produktów Vertiv w okresie ostatnich 24 miesięcy 
(zwanych dalej „Resellerami”). 

2 . DYSTRYBUTORZY 

Promocja ma zastosowanie wyłącznie do Resellerów, którzy nabywają produkty Vertiv określone w niniejszym 
dokumencie za pośrednictwem Autoryzowanego Partnera Dystrybucyjnego Vertiv (zwanego dalej 
„Dystrybutorem”). Lista Dystrybutorów dla Twojego regionu jest dostępna tutaj. 

3. PRODUKTY 

Promocja jest dostępna tylko w zakresie następujących rodzin produktów w ramach kategorii określonych 
przez Vertiv: 

I. KATEGORIA SZAFY: 
Rodzina produktów: Szafy serii Vertiv VR Rack 

II. KATEGORIA JEDNOFAZOWE ZASILACZE UPS – zasilacze bezprzerwowe: 
Rodziny produktów: 
1 . Vertiv™ Edge UPS 
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. Linia zasilaczy UPS Vertiv™ Liebert® PSA & PSP 

. Seria zasilaczy UPS Vertiv™ Liebert iTon line-interactive 

III. KATEGORIA PDU – listwy zasilające do montażu w szafie 
Rodziny produktów: 

1 . Seria listew zasilających Vertiv™ Geist™ rPDU 
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. Vertiv™ Geist™ UPDU, uniwersalna jednostka dystrybucji mocy 

. Vertiv™ Geist™ z gniazdem uniwersalnym C13/C19 

IV. KATEGORIA ROZWIĄZANIA DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA IT: 
Rodziny produktów: 

1 . Seria przełączników KVM Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 
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. Seria konsol szeregowych Avocent® ACS i serwera konsoli 

. Seria przełączników KVM Avocent® AutoView 
4 . Uchwyty do monitorów LCD Avocent® LRA 

Lista wszystkich numerów katalogowych produktów (SKU) objętych niniejszą promocją jest dostępna tutaj. 

Promocja dotyczy wyłącznie SKU/rodzin produktów wskazanych w komunikacie promocyjnym. Inne SKU/rodziny 
produktów nie kwalifikują się do rabatu promocyjnego zalecanego w ramach niniejszej Promocji. 
Niniejsza Promocja jest zależna od dostępności produktów u Dystrybutora i jest dostępna tylko do 
wyczerpania zapasów produktów. 
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https://www.stovaris.pl/Dokumenty/Promocje/Produkty_objete_promocja_Vertiv_31.12.2021.pdf
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4 . RABAT I CENA 

Rabat promocyjny wymieniony w komunikacie promocyjnym jest rekomendowanym przez Vertiv rabatem dla 
resellera (zwanym dalej „Rabatem”), dlatego Vertiv i Dystrybutor nie będą nim związani. 
Ostateczna oferta cenowa dla Resellera zależy od wyceny Dystrybutora. 

Rabat będzie udzielany w ramach osobistej wyceny i nie będzie udzielany w sklepie internetowym Dystrybutora. 
Aby uzyskać wycenę osobistą w ramach niniejszej Promocji, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym 
Dystrybutorem i użyć kodu „Promocja Pierwszy Zakup”. 

Rabat jest udzielany na podstawie oficjalnego Cennika Vertiv na region i nie może być łączony z żadną inną 
promocją lokalną ani umową. Ceny podlegają lokalnym przepisom, dlatego też możliwe jest naliczenie 
dodatkowych opłat. Skontaktuj się ze swoim preferowanym Dystrybutorem, aby otrzymać ostateczną ofertę 
cenową. 

Niniejsza Promocja ma wyłącznie charakter promocji aktywacyjnej. W ramach tej promocji Reseller jest 
uprawniony do otrzymania rabatu na maksymalnie 5 sztuk na kategorię produktów zakupionych w ramach 
pierwszego pojedynczego zamówienia od Dystrybutora. Można omówić wyjątek dotyczący maksymalnej ilości 
jednostek, na podstawie specjalnego indywidualnego zatwierdzenia przez zespół zarządzania współpracą z 
partnerami Vertiv, jeśli całkowita wartość zamówienia początkowego lub wielkość projektu wynosi minimum 15 
tys. (waluta transakcji). 

Warunki dostawy nie podlegają niniejszej Promocji. Skontaktuj się z wybranym Dystrybutorem, aby otrzymać 
informacje dotyczące obowiązujących warunków dostawy i wyceny. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Promocja jest ważna do 31 grudnia 2021 roku. Jest to ostatni dzień składania zamówień. 

Komunikacja promocyjna stanowi część Warunków. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi 
Warunkami a komunikacją promocyjną obowiązywać będą Warunki. 

Firma Vertiv zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej promocji bez uprzedniego 
powiadomienia. Powiadomienie o tym fakcie zostanie przesłane pocztą elektroniczną do Dystrybutora, 
a zmiana i anulowanie będą uznawane za ostateczne i wiążące w dniu wysłania powiadomienia. 

Skontaktuj się z wybranym Dystrybutorem, aby otrzymać aktualne informacje dotyczące niniejszej Promocji. 
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