
Regulamin promocji #CelPro 

 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Pancernik it Sp. z o. o. 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 35, 

NIP: 6342830989  

2. Promocja obowiązuje od 1 lipca 2021 do wyczerpania zapasów.  

3. Ilość urządzeń jest ograniczona i decyduje kolejność zamówień.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie.  

5. W zamian za promocje producenta Hillstone Networks na portalu linkedin uczestnik otrzyma 

bonifikatę na zakup UTM/NG Firewalla z ceny cennikowej 5015PLN+VAT na 2659PLN+VAT. Modelem 

promocyjnym jest fabrycznie nowy NGFW Hillstone Networks SG-6000 E1600W PRO.  

6. W cenie urządzenia zamawiający otrzymuje wszystkie subskrypcje bezpieczeństwa enterprise na 

okres - 12 miesięcy od momentu realizacji.  

7. Urządzenie zostanie dostarczone kurierem UPS na koszt klienta: a. opłata 55 zł do 3 urządzeń, b. 

opłata 100 zł powyżej 3 urządzeń.  

8. Maksymalny zakup dla jednego użytkownika to 5 urządzeń.  

9. Czas realizacji zamówienia: około 14 dni.  

10. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski. 

11. Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres - 12 miesięcy od momentu realizacji.  

12. W ramach subskrypcji, użytkownik otrzymuje wsparcie techniczne w języku polskim do 

urządzenia.  

13. Uczestnikiem promocji może być: Firma prywatna, placówka publiczna, osoba fizyczna.  

14. Aby skorzystać z promocji, trzeba prawidłowo wypełnić poniższe warunki. 

15.Zamowienia będą realizowane wg. kolejności. 

 

 

Warunki wymagane do skorzystania z promocji 

 

1. Udział w webinarium Hillstone Networks jest dobrowolny. 

2. Po webinarium koniecznym jest opublikowanie notatki na LinkedIn, na swoim profilu, publicznie 

dostępnej.  

3. Notatka musi opisywać swoje pozytywne wrażenia po webinarium lub o rozwiązaniu Hillstone.  

4. Minimalna długość znaków wynosi: 150.  

5. Dołącz do posta hashtagi: #Hillstone #PancernikIT #CelPro 

6. Dołącz dwa oznaczenia i obserwuj: @HILLSTONE POLSKA  

8. Wyślij emial z danymi do realizacji zamówienia i nr. telefonu na adres biuro@pancernik.it  

9. Każde zamówienie będzie weryfikowane drogą telefoniczną po wysłaniu wiadomości.  

 

W razie pytań, napisz do nas: biuro@pancernik.it 

mailto:biuro@pancernik.it

