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Warszawa, 28.03.2012

Regulamin Promocji „Konfiguracja Cisco ASA -30%”
Oferta umożliwia skorzystanie z usług Audytu sieci, Projektu i Konfiguracji urządzenia filtrującego
ruch Cisco ASA w sieci Klienta na zasadach promocyjnych.

I.

Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Klientów NetContractor z
promocji „Konfiguracja Cisco ASA -30%” (dalej: Promocja).
2. NetContractor świadczy usługi objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie
Promocji, Umowie na „Usługę konfiguracja” (dalej: Umowa), „Cenniku usług NetContractor”
(dalej: Cennik).
3. NetContractor zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie Promocji, zaś Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 28.03.2012 r. do odwołania (dalej: Okres
Obowiązywania Promocji).
5. Promocja prowadzona jest na terytorium województwa mazowieckiego.

II. Zasady Promocji
1. Klientowi w ramach Promocji przysługuje rabat promocyjny w wysokości 30% na prace
inżynieryjne NetContractor, który może być wykorzystany w celu realizacji usług określonych
w punkcie 2 Zasad Promocji.
2. Promocją objęte są poniższe usługi:
a. Usługa audytu istniejącej infrastruktury sieciowej w zakresie styku z Internetem lub części
sieci Klienta w której wykorzystane będzie urządzenie filtrujące ruch (dalej: Cisco ASA).
b. Przygotowanie projektu konfiguracji rozwiązania z wykorzystaniem Cisco ASA.
c. Wdrożenie projektu konfiguracji Cisco ASA w sieci Klienta.
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III. Warunki Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie przez Klienta w Okresie Obowiązywania
Promocji Umowy na „Usługę konfiguracji” na zasadach określonych w Regulaminie Promocji.
2. Promocją nie jest objęta „Usługa wsparcia technicznego” wdrożonego projektu, która może
zostać wykupiona jako dodatkowa opcja.
IV. Postanowienia Końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami, jakie oferuje w tym samym czasie
NetContractor.
2. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach zastosowanie będą miały
postanowienia Umowy i Cennika.
3. NetContractor zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania Promocji w każdym czasie.
Informacje o zawieszeniu, odwołaniu Promocji NetContractor zamieści na stronie
www.netcontractor.pl.
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