
Regulamin:

1. Organizatorem promocji jest Lenovo Technology BV. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 1 w Warszawie.
2. Promocja trwa od 02.01 do 31.01.2023 r. lub do wykorzystania budżetu promocyjnego. Decyduje kolejność zakupów.
3. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne u Autoryzowanych Dystrybutorów tj. w firmach: AB, Also, Ingram, TD Synnex.
4. Promocja dotyczy notebooków z cennika TOP SELLER z serii: ThinkPad E, ThinkPad L oraz ThinkPad T.
5. W promocji biorą udział wyłącznie sprzedaże zrealizowane w szybkim procesie wyceny TIPS.
6. W przypadku sprzedaży do nazwanych klientów końcowych przypisanych do sektora Mid Market i REL, w promocji biorą udział wyłącznie wyceny BRPE
wygenerowane w Lenovo Bid Portal (przypisanie klienta można sprawdzić w portalu LBP). Dopuszczalna ilość maszyn w wycenie BRPE to maksymalnie 4 sztuki 
jednorazowo, wyceny na większe ilości notebooków będą z automatu wyłączane z promocji. Wszelkich informacji udzieli opiekun z Lenovo przypisany do sektora 
Mid Market lub REL.
7. Wyceny podlegające niestandardowym aranżacjom cenowym nie biorą udziału w promocji z automatu.
8. Partner, który dokona zakupu w okresie trwania promocji minimum 3 dowolnych ThinkPadów z serii E, L, T (na jednej fakturze, u jednego dystrybutora) jest 
uprawniony do zakupu czwartego najtańszego notebooka za 1 €. Dystrybutor wystawi korektę do faktury.
9. Należy zgłosić chęć zakupu notebooka w cenie promocyjnej za 1 € do opiekuna handlowego w dystrybucji.
10. Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. ma prawo wyłączyć transakcje z promocji, o czym poinformuje przed zakupem.
11. Partner może maksymalnie skorzystać z 3 takich zestawów per dystrybutor. Każdy zestaw musi być zafakturowany oddzielnie, nie łączymy zestawów 
na jednej fakturze.
12. Promocja jest dedykowana dla Partnerów o statusie: SILVER, GOLD, PLATINUM - posiadających opiekuna bezpośrednio w Lenovo.
13. Korekty w przypadku zwrotu towaru produktów biorących udział w promocji nie będą rozpatrywane.
14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem promocji „W zestawie kupujesz, rabat zyskujesz”.
15. Partner jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu na stronie dystrybutora.

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


