Zainstaluj produkty Eldes i odbierz nowy tablet!
Naszym Klientom oferujemy nowy, darmowy tablet.
Nowa Aplikacja Eldes (Eldes Utility) będzie doskonale prezentować się na nowym,
10-calowym ekranie.
Aby odebrać darmowy tablet, wystarczy wykonać 3 proste czynności:
1. Zainstaluj 10 paneli alarmowych nowej generacji firmy Eldes: ESIM384 lub Pitbull PRO.
2. Zarejestruj je w Aplikacji Eldes.
3. Skontaktujemy się ze zwycięzcami 1 marca 2018 r.!

Warunki promocji
1. Informacje wstępne
Promocja trwa do 1 marca 2018 roku. Aby otrzymać prezent, uczestnik (nazywany dalej
instalatorem) musi zainstalować przed wskazaną datą końcową co najmniej 10 systemów
alarmowych Eldes - modele ESIM284 lub Pitbull Alarm PRO.

2. Promocja
Udział w promocji jest objęty określonymi warunkami: 1) po pierwsze, instalator musi
zainstalować oraz użytkować aplikację Eldes Utility (wersja v1.4.0 lub wyższa); 2) kolejnym
ważnym warunkiem jest konieczność podłączenia się instalatora, podczas procesu instalacji,
do jego własnego konta w Eldes Utility, oraz zachowania stałego połączenia z Internetem
podczas instalacji systemu alarmowego 3) system alarmowy ESIM384 musi być również
zasilany podczas procesu instalacji z sieci, a nie tylko podłączony za pomocą kabla USB.
Powyższy warunek dotyczy wszystkich systemów alarmowych zaplanowanych do instalacji. Po
zakończeniu promocji odpowiednio upoważnieni przedstawiciele firmy Eldes skontaktują się
ze zwycięzcami poprzez ich osobiste adresy e-mail / numery telefonów (lub za pomocą obu
tych kanałów) i uzgodnią warunki dostawy prezentu.

3. Ograniczenia
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obecna promocja objęta jest ograniczeniem
ilości nagród do 1 prezentu (1 Tabletu) na osobę. Jeżeli ta sama osoba (instalator) zainstaluje
przed dniem wygaśnięcia promocji 20 lub więcej systemów alarmowych firmy Eldes, to i tak
otrzyma tylko 1 prezent.
Prezenty (tablety) zostaną przyznane po zakończeniu promocji, tj. po 1 marca 2018 roku.
Pracownicy firmy Eldes, jak również pracownicy partnerów firmy Eldes lub jej przedstawicieli
nie mogą brać udziału w promocji.

4. Zakończenie promocji
Spółka „Eldes, JSC” zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed dniem jej
wygaśnięcia, jeżeli uzna, że trwająca promocja nie spełnia jej podstawowego celu; w celu
uniknięcia wątpliwości - jeżeli liczba uczestników promocji będzie niewystarczająca lub jeżeli
znacząco przekroczy pierwotne oczekiwania, bądź też w przypadku, w którym organizator ma
podstawy ku temu, by sądzić, że doszło do naruszenia jakichkolwiek warunków promocji oraz
publicznie poinformuje o jej zakończeniu na witrynie internetowej spółki pod adresem
www.eldesalarms.com, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed jej zakończeniem.

5. Dane osobowe
W Eldes Utility znajduje się pole „I agree with Terms and Conditions of this promotion”
(Zgadzam się na warunki promocji). Jego zaznaczenie jest wymagane w celu potwierdzenia, że
uczestnik zapoznał się z warunkami promocji. Zaznaczenie powyższego pola oznacza również,
że uczestnik zgadza się, bez żadnych zastrzeżeń, na udostępnianie swoich danych osobowych
(tj. imienia, nazwiska, danych kontaktowych) oraz na administrowanie nimi w czasie trwania
promocji. Zgoda na udostępnianie danych osobowych oraz na administrowanie nimi jest
warunkiem KONIECZNYM do wzięcia udziału w promocji.

