Regulamin promocji „Straight to the cloud with Microsoft Dynamics 365 Business
Central & Office 365”

1. Organizator i czas trwania Promocji
1.1. Promocja, której regulamin dotyczy, jest organizowana przez firmę IT.integro sp. z o.o.
ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań, zwaną dalej „Organizatorem”
1.2. Promocja odbędzie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Konkurs trwa od 01.12.2019 do 30.06.2020.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Do Promocji może przystąpić firma, która zamierza kupić usługę Dynamics 365 Business Central
online (w wersji oprogramowania jako usługi) i nie posiada obecnie systemu Dynamics NAV lub
Dynamics 365 Business Central w wersji on-premises (licencja wieczysta lub subskrypcja).
2.3. Firma, która spełnia powyższe wymagania i przystąpiła do Promocji, jest związana warunkami
Regulaminu, dalej zwana „Uczestnik”.
3. Zasady Promocji
3.1. Promocja jest urządzana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Informacja o Promocji będzie udostępniona podczas webinarium, które odbędzie się 04.12.2019
poprzez platformę dostarczoną przez Organizatora. Dodatkowo informacje o Promocji można
uzyskać

poprzez

wypełnienie

formularza

kontaktowego

na

stronie

https://www.dynamics365bc.pl/erp-w-chmurze/
3.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik zobowiązany jest:
3.3.1.Zgłosić

chęć

uczestnictwa

Organizatorowi

poprzez

formularz

na

stronie

https://www.dynamics365bc.pl/erp-w-chmurze/
3.3.2. Zamówić licencje określone w punkcie 3.6. Regulaminu najpóźniej w dniu 30.06.2020. Przy
czym zakup rozumiany jest jako stosowne zamówienie lub umowa (ostateczna forma do decyzji
Organizatora) zawierające zobowiązanie do zakupu - podpisane przez uprawnioną osobę ze
strony Uczestnika i dostarczone Organizatorowi (w formie papierowej na adres Organizatora
określony w pkt. 1.1. Regulaminu lub elektronicznej na adres DSN@IT.integro.pl).
3.4. W ramach Promocji Uczestnik otrzyma specjalne rabaty na określone usługi i produkty, które zakupi
od Organizatora.
3.5. Warunkiem otrzymania specjalnych rabatów jest zakup wszystkich produktów i usług określonych
przez Organizatora.
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3.6. Produkty i usługi, które uczestnik musi zakupić, aby wziąć udział w Promocji:
3.6.1. Dynamics 365 Business Central online (Essentials lub Premium) – minimum jeden
użytkownik, subskrypcja 12-miesięczna,
3.6.2. Office 365 Business Premium – minimum jeden użytkownik, jednak nie mniej niż liczba
użytkowników produktu w punkcie 3.6.1., subskrypcja 12-miesięczna,
3.6.3. Power BI Pro – minimum jeden użytkownik, subskrypcja 12-miesięczna,
3.6.4. Usługi wdrożenia, uruchomienia i wsparcia po uruchomieniu produktów określonych
w punktach 3.6.1., 3.6.2. i 3.6.3. Dokładny zakres usług zostanie określony w umowie
lub zamówieniu zawartymi między Organizatorem a Uczestnikiem.
3.7. Aby wziąć udział w Promocji, konieczne jest zakupienie wszystkich powyższych produktów.
3.8. W przypadku kilku zakupów powyższych produktów w trakcie trwania Promocji, warunki promocyjne
obowiązują do dnia zakończenia rocznej subskrypcji aktywowanej przy pierwszym zakupie. Kolejno
kupowane licencje będą z terminem wygaśnięcia jak dla licencji z pierwszego zakupu. Cena
detaliczna kolejnych licencji będzie liczona proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do terminu
wygaśnięcia całej subskrypcji (tj. do terminu wygaśnięcia licencji z pierwszego zakupu).
3.9. Uczestnik ma prawo zamówić dodatkowe produkty i usługi, poza wymienionymi w pkt. 3.6., jako
wymagane do wzięcia udziału w Promocji. Te dodatkowe produkty i usługi nie będą jednak objęte
warunkami Promocji.
3.10.

Realizacja i dostarczenie produktów i usług objętych Promocją będzie się odbywać zgodnie

z Ogólnymi Warunkami Umów i Zamówień dostarczonych Uczestnikowi przez Organizatora.
3.11.

Udział w Promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Organizatora podanych danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w szczególności
zamówienia licencji, a także wykorzystania ich do celów marketingowych.
3.12.

O zakwalifikowaniu do udziału w Promocji decyduje ostatecznie Organizator. Może odmówić

Klientowi udziału w Promocji, jeśli uzna, że produkty oferowane w ramach Promocji nie są
odpowiednie dla Klienta. Jest to podyktowane faktem, że Promocja jest dedykowana dla mniejszych
instalacji systemu Dynamics 365, z mniejszą ilością modyfikacji oraz danych (max 80 GB danych).
3.13.

Do zadań Organizatora należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu

Promocji oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Promocją, w tym dotyczące postanowień Regulaminu. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie
przysługuje odwołanie od nich.
4. Korzyści Promocji
4.1. W ramach Promocji Uczestnik otrzyma specjalne rabaty na określone usługi i produkty, które zakupi
od Organizatora. Ceny detaliczne sprzedaży określone są w niniejszym Regulaminie.
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4.2. Uczestnicy Promocji otrzymują następujące korzyści:
4.2.1. Rabat 50% na licencje Dynamics 365 Business Central (cloud) od ceny detalicznej sprzedaży.
Rabat obowiązuje dla maksymalnie 20 licencji użytkownika. Pozostałe licencje użytkownika
(ponad 20) będą sprzedawane po cenach detalicznych.
4.2.2. Rabat 50% na licencje Office 365 Business Premium od ceny detalicznej sprzedaży. Rabat
obowiązuje dla maksymalnie 20 licencji użytkownika. Pozostałe licencje użytkownika (ponad 20)
będą sprzedawane po cenach detalicznych.
4.2.3. Rabat 50% na licencje Power BI Pro. Rabat obowiązuje dla maksymalnie 2 licencji
użytkownika. Pozostałe licencje użytkownika (ponad 2) będą sprzedawane po cenach
detalicznych.
4.2.4. 100% rabatu na 8h wsparcia po uruchomieniu powyższych usług.
5. Ceny detaliczne sprzedaży:
Nazwa produktu / usługi

Cena detaliczna netto (1 szt. / rok)
840 EUR

Dynamics 365 Business Central Essentials

1 140 EUR

Dynamics 365 Business Central Premium

126 EUR

Office 365 Business Premium

100,80 EUR

Power BI Pro
6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
6.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, na
warunkach określonych w ustawie RODO przez firmę IT.integro sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 12, 60166 Poznań z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, a także do kontaktu
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym na wskazany przez Uczestnika Promocji adres
e-mail. Administratorem danych jest firma IT.integro sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań.
Uczestnik dane podaje dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu w
te dane oraz prawo ich poprawiania.
6.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu
przeprowadzenia Promocji, nie później niż 14 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje
wniesione po upływie tego czasu nie będzie rozpatrywane. Reklamacje należy kierować pisemnie
na adres Organizatora Konkursu IT.integro sp. z o.o., ul. Ząbkowicka 12, 60-166 Poznań. Zgłoszenie
reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji,
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treść żądania reklamacyjnego oraz opis okoliczności uzasadniających. Czas na rozstrzygnięcie
reklamacji to 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Od decyzji w sprawie
reklamacji nie przysługuje odwołanie.
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