
 

 

Program sprzedażowy Quantum w S4E 

 

 

1. Okres trwania programu 15.03.2020 roku do 30.06.2020 roku. 

2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami przedsiębiorców 

współpracujących z S4E S.A. lub będących współpracownikami przedsiębiorców współpracujących z 

S4E S.A. wykonującymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (określani dalej jako 

„Uczestnicy”).  

3. Warunkami przyznania nagrody są: złożenie przez Uczestnika w imieniu przedsiębiorcy 

współpracującego z S4E S.A. zamówienia oraz zakup przez przedsiębiorcę współpracującego z S4E 

S.A., w którym Uczestnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę  lub z którym Uczestnik 

zawarł cywilnoprawną umowę o współpracy, produktów i usług oferowanych przez S4E S.A. , na 

zasadach określonych w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu. 

4. Poziomy zakupowe Programu: 

Poziom 1 - zakup DXi4800  od 11TB do 27TB lub biblioteka i3 z minimum 50 slotami i 2 napędami 

LTO-7 lub LTO-8 lub biblioteka i6 mającej do 2 napędów LTO-7 lub LTO-8 i do 50 slotów -  nagroda o 

wartości do 500 zł brutto. 

Poziom 2 – zakup DXi4800 od 45 TB w wzwyż lub biblioteka i6 z minimum 3 napędami LTO-7 i LTO-8 

i minimum 75 slotów lub rozwiązania Stornext w konfiguracji serwer Xcellis i macierz QXS – nagroda 

o wartości  do 1000 zł brutto. 

Poziom 3 - zakup DXi9000 lub biblioteki i6000 lub rozwiązania Stornext z minimum 200TB 

powierzchni dyskowej  - nagroda o wartości do 3000 zł brutto.  

5. Warunkiem objęcia transakcji Programem jest zakup usługi serwisowej świadczonej przez S4E S.A w 

modelu: min. 3 lata 5x9xNBD. 

6. W przypadku transakcji bez zakupu usługi serwisowej lub z usługą poniżej 3 lat świadczonej przez S4E 

S.A. Partner nie będzie zakwalifikowany do Programu. Jednocześnie S4E zastrzega sobie prawo do 

włączenia transakcji bez zakupu usługi serwisowej do Programu  w przypadku dużej wartości 

projektu.  

7. Program sprzedażowy Quantum w S4E organizowany jest przez S4E S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Bokserska 66, 02-690 Warszawa, KRS 0000034998, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368. 

8. Nagroda w programie zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie pobrana i wpłacona przez S4E S.A. na konto 

właściwego urzędu skarbowego w celu pokrycia podatku dochodowego obciążającego laureata 

programu. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po przesłaniu mailem na adres 

biurokrakow@s4e.pl następujących danych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, NIP, adresu 

zameldowania, adresu właściwego urzędu skarbowego oraz protokołu odbioru nagrody. 

9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników programu jest S4E. 

Wypełniając zgłoszenie do Programu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących 

udział w Programie oraz wydania nagrody wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

warunkiem uczestnictwa w Programie. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wglądu do 

przekazanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane są 

w celu prowadzenia Programu oraz wydawania nagród oferowanych w ramach Programu. 

10. Przekazanie nagród odbędzie się do 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury zakupowej.  



 

 

11. O przyznaniu Nagrody Uczestnik Programu zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail 

wysłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika.   

12. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.  

13.  Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść jej praw na osoby trzecie.  

14. Przystępując do Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Programu i akceptują niniejszy 

Regulamin.  

15. Biorąc udział w Programu Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w serwisie www.s4e.pl oraz 

mediach społecznościowych (facebook, Linkedin, Youtube, Twitter) imienia i nazwiska Uczestnika, 

jeżeli otrzyma on nagrodę w Programie.  

16. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu z niniejszym 

Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty przyznania nagród. 

17. Reklamacja dopuszczalna jest w formie e-mailowej lub pisemnej skierowanej na adres do 

korespondencji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S4E S.A. w ciągu 14 dni od otrzymania. 

Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie e-mailowej lub pisemnej, na adres podany przez 

Uczestnika, składającego reklamację.  

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.  

19. S4E S.A. zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w 

Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

20. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie danych umożliwiających przekazanie 

nagrody. S4E nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych 

uniemożliwiających jego identyfikację.  

 

 


