
Regulamin:

1. Organizatorem promocji jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1 
w Warszawie.

2. Promocja trwa od 02.01 do 31.03.2023 r. lub do wykorzystania budżetu promocyjnego lub do wyczerpania 
puli monitorów promocyjnych.  
Decyduje kolejność zakupów.

3. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne u Autoryzowanych Dystrybutorów tj. w firmach: AB, Also, 
Ingram, TD Synnex.

4. Partner, który dokona zakupu na jednej fakturze: notebooka/notebooków Lenovo Commercial 
pochodzących z cennika TOP SELLER, wymienionych poniżej, jest uprawniony do zakupu wybranych 
monitorów w cenie promocyjnej 1€.

Notebooki biorące udział w promocji:

• Kup ThinkPad E14 / E15 Gen 4 i odbierz monitor ThinkVision T22i za 1€ (61FEMAT6EU)

• Kup ThinkPad L14 / L15 Gen 3 i odbierz monitor ThinkVision T22i za 1€ (61FEMAT6EU)

• Kup ThinkPad T14 / T15 Gen 2, T14 / T14s Gen 3 i T16 Gen 1 i odbierz monitor ThinkVision T24i za 1€ 
(62B0MAT2EU)

• Kup ThinkPad serii Z i odbierz monitor ThinkVision T24i za 1€ (62B0MAT2EU)

• Kup ThinkPad serii P i odbierz monitor ThinkVision P24q-20 za 1€ (61F5GAT1EU)

5. Zakupu można dokonać w stosunku 1:1, u jednego dystrybutora. Nie ma możliwości zamówienia ani wysyłki 
monitora osobno. Należy zgłosić chęć zakupu monitora w cenie promocyjnej do opiekuna handlowego 
w dystrybucji.

6. Lenovo Technology B.V. ma prawo wyłączyć transakcje z promocji, o czym poinformuje przed zakupem.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, za wyjątkiem promocji „W zestawie kupujesz rabat zyskujesz”.
8. W promocji biorą udział sprzedaże w cenach TIPS oraz sprzedaże BRPE do klientów skategoryzowanych 

w Lenovo jako SMB i MidMarket. Przypisanie klienta końcowego można zweryfikować w portalu 
Lenovo Partner Hub.

9. Partnerzy ze statusem Retail w Lenovo są uprawnieni do skorzystania z promocji, jeśli sprzedaż odbywa się do 
nazwanego klienta końcowego i zostanie wyceniona za pomocą BRP.

10. Wyceny podlegające niestandardowym aranżacjom cenowym, będą wykluczane z promocji.

11. Nie ma limitu ilościowego dla zestawów.

12. Partner jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu na stronie dystrybutora.

13. Jeśli Partner dokona zakupu notebooka/notebooków biorących udział w promocji, a pula monitorów przypisana 
do konkretnej serii notebooków wyczerpie się, to Partner jest upoważniony do odbioru monitora T23i-20 
(61F6MAT2EU) lub C24-20 (62A8KAT1EU) lub E24-28 (62B8MAT3EU) za 1€.

W razie pytań proszę o kontakt z opiekunem handlowym w dystrybucji lub z bezpośrednim opiekunem z Lenovo.

Kup ThinkPada 
 i odbierz 
 dodatkowy 
 monitor za 1 €!


