
PLANTRONICS GET ENGAGED 

ZASADY I WARUNKI 

 Udział w Plantronics Get Engaged ("Program") jest ograniczony do firm zlokalizowanych w USA, 

Wielkiej Brytanii, EIRE, Niemczech, Francji, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rosji, Danii, Belgii, 

Luksemburgu, Szwecji, Norwegii, Finlandii. , Kanada, LATAM i APAC. 

 Program rozpoczyna się 1 lipca 2014 r. i kończy się 31 marca 2018 r. ("Okres programu"). 

 W trakcie trwania Programu, uprawnieni uczestnicy mogą otrzymać łącznie pięć (5) urządzeń  

z serii produktów EncorePro 700, Savi 400 i 700 i / lub DA80 ("Produkty kwalifikowane") do celów 

oceny. Zezwala się na dostarczenie Kwalifikowanych produktów w ciągu dwóch (2) tygodni. 

 Uprawnieni uczestnicy, którzy zakupią co najmniej 100 kwalifikowanych produktów przed 31 marca 

2018 roku, otrzymają jeden (1) darmowy Kwalifikowany produkt za każde zakupione dziesięć (10) 

zakwalifikowanych produktów. Kwalifikowane produkty otrzymane bezpłatnie na etapie wdrażania 

muszą być takie same jak produkty zakupione. 

 Wniosek o bezpłatne Kwalifikowane produkty musi być dostarczony do firmy Plantronics w ciągu 

czterech (4) tygodni od pierwotnego zakupu, poprzez przesłanie dowodu zakupu (kopia pojedynczej 

faktury) od uczestnika lub dystrybutora / sprzedawcy do przedstawiciela firmy Plantronics. Wnioski 

otrzymane przez Plantronics więcej niż cztery (4) tygodnie po dacie zakupu nie będą przyjmowane 

ani przetwarzane. Zezwala się na dostarczenie przyznanych bezpłatnych zakwalifikowanych 

produktów w ciągu od trzech (3) do czterech (4) tygodni. 

 Plantronics zastrzega sobie prawo do weryfikacji zakupu Produktów Kwalifikowanych, w tym między 

innymi do żądania oryginalnego dowodu zakupu. Bezpłatne produkty dostarczane w ramach 

Programu Get Engaged nie mogą być sprzedawane. 

 Dystrybutorzy, sprzedawcy i inni partnerzy dystrybucyjni firmy Plantronics nie mogą uczestniczyć  

w tym Programie. Firma Plantronics ma prawo, w ramach przysługującego jej uprawnienia 

dyskrecjonalnego, do stwierdzenia, które firmy i / lub osoby spełniają kryteria oraz  

do niedopuszczenia firm i / lub osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Programie. 

 Programu nie można łączyć z innymi ofertami, promocjami lub kampaniami skierowanymi  

do użytkowników końcowych firmy Plantronics. 

 Plantronics zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tego Programu z dowolnego powodu 

bez powiadomienia. Plantronics nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub źle skierowane 

wiadomości e-mail. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie można skontaktować się z firmą uczestniczącą, 

na przykład niedokładnym numerem telefonu i / lub adresem, firma uczestnicząca zostanie 

wykluczona z otrzymania bezpłatnego produktu. 

 Biorąc udział w tym Programie, akceptujesz i zgadzasz się na warunki Programu 


