
Regulamin promocji
„W pakiecie się opłaca”

Acronis + QNAP

Firma Systemy Informatyczne ITXON sp. z o.o. w porozumieniu z firmami Acronis oraz QNAP 
przygotowała dla partnerów handlowych specjalną ofertę promocyjną na wybrane produkty 
marek Acronis i QNAP. 

§1. Postanowienia ogólne

1. Promocja pod nazwą „W pakiecie się opłaca” (dalej Promocja) organizowana jest przez
firmę Systemy Informatyczne ITXON sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Garncarskiej 34, 42-200
Częstochowa,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS  0000968078,  NIP:  573-250-72-21,  o  kapitale  zakładowym:  300  000  zł  (słownie:
trzysta tysięcy złotych), zwaną dalej Organizatorem.

2. Promocja  obowiązywać  będzie  w  okresie  od  01.10.2022 do  31.12.2022 lub  do
wyczerpania stanów magazynowych.

3. Celem  Promocji  jest  umożliwienie  zakupu  wybranych  licencji  Acronis  razem  z
określonymi modelami macierzy dyskowych QNAP w specjalnych, promocyjnych cenach.

4. Lista licencji  Acronis oraz  macierzy dyskowych QNAP objętych promocją znajduje się  
w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

5. Ceny  zestawów  promocyjnych  można  uzyskać  kontaktując  się  bezpośrednio  
z organizatorem promocji lub jego partnerem handlowym.

§2 Zasady promocji

1. Promocja jest przeznaczona dla partnerów handlowych firmy Acronis i QNAP.
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) Zakupić w modelu łączonym przynajmniej jeden z następujących modeli  urządzeń
QNAP: TS-253E-8G lub TS-453E-8G oraz:
-  zakupić  licencje Acronis o wartości  min.  300 euro per urządzenie QNAP (cena
SRP), 
-  przy  zakupie  licencji  Acronis  o  wartości  powyżej  1000  euro  wymagana  jest
rejestracja  i  akceptacja  projektu  sprzedażowego  (tylko  zaakceptowany  projekt
upoważnia do udziału w Promocji).

b) Zakupić w modelu łączonym przynajmniej jedno urządzenie QNAP TS-873AeU-RP-
4G oraz:
- zakupić licencje Acronis o wartości min. 1000 euro per urządzenie QNAP (cena
SRP),
-  posiadać  założony  i  zaakceptowany  projekt  sprzedażowy  na urządzenie  QNAP
oraz posiadać założony i zaakceptowany projekt sprzedażowy na oprogramowanie
Acronis (tylko zaakceptowane projekty upoważniają do udziału w Promocji).

3. Projekt sprzedażowy powinien zostać zgłoszony do Organizatora Promocji.



4. Promocja  nie  łączy  się  z  innymi  promocjami  prowadzonymi  przez  firmy  Acronis  lub
QNAP.

5. Aby skorzystać z Promocji należy przesłać na adres e-mail promocja@itxon.pl niezbędne
informacje potrzebne do złożenia zamówienia na określone produkty objęte Promocją
lub założenia projektu sprzedażowego. Wymagane jest podanie:

a) modelu(i) urządzeń QNAP,
b) rodzaju licencji Acronis, 
c) danych klienta końcowego (nazwa firmy, NIP, adres, osoba kontaktowa, e-mail).

$3 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji na
piśmie lub drogą elektroniczną (promocja@itxon.pl) u Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym na przez Organizatora adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą
być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 Postanowienia końcowe

1. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz pod
adresem internetowym www.itxon.pl/promocja-acronis-qnap.

2. Treść  niniejszego  Regulaminu  zostanie  udostępniona  wszystkim  potencjalnym
Uczestnikom. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe  dotyczące  Promocji  oraz  inne  informacje  przekazywane
w dowolny sposób mają wyłącznie charakter informacyjny. 

3. Udział  w  Promocji  jest  dobrowolny.  Wzięcie  udziału  w  Promocji  oznacza  akceptację
postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Dane  Uczestników  będących  osobami  fizycznymi  w  zakresie  dotyczącym  rejestracji
Uczestnika  w  Promocji  będą  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  właściwej  ustawy
i rozporządzenia.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.  Dane
Uczestników  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do
przeprowadzenia Promocji i realizacji zamówienia, w tym postępowania reklamacyjnego.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału
w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich korygowania. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie,
w każdym  czasie  bez  podania  przyczyny.  Zmiany  w  Regulaminie  nie  mogą  jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Urządzenia QNAP objęte promocją (bez dysków HDD)
Model
TS-253E -8 G
TS-453E - 8G
TS-873AeU-RP-4G*

*promocja nie obejmuje szyn do mocowania w szafie rack (urządzenie bez szyn).

Licencje Acronis objęte promocją
Promocją objęte są nowe licencje z linii Acronis Cyber Backup Standard i Advanced oraz Acronis 
Cyber Protect Standard i Advanced 

Acronis Cyber Protect Backup Workstation Subscription
Acronis Cyber Protect Backup Server Subscription
Acronis Cyber Protect Backup Windows Server Essentials Subscription
Acronis Cyber Protect Backup Virtual Host Subscription
Acronis Cyber Protect Backup Office 365 Subscription
Acronis Cyber protect Backup G Suite Subscription

Acronis Cyber Protect Workstation Subscription
Acronis Cyber Protect Windows Server Essentials Subscription
Acronis Cyber Protect Server Subscription
Acronis Cyber Protect Virtual Host Subscription

Acronis Cyber Files Subscription
Acronis Cloud Storage Subscription
Acronis Files Connect Subscription


