
Regulamin promocji 1 – Uniview – kamera gratis 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą 

na ulicy Jana Matejki 25, 36-100 Kolbuszowa, posiadająca NIP: 8141690324. 

2. Promocja jest prowadzona w dniach 28.06.2022-30.06.2022 r. do godziny 23:59. 

3. Promocja obowiązuje przy mailowym, telefonicznym lub osobistym kontakcie. 

4. Promocja dotyczy kamer Uniview wymienionych w liście artykułów objętych Promocją, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Produkty promocyjne”). 

Warunki i zasady udziału w promocji 

5. Udział w promocji mogą wziąć uczestnicy, którzy wcześniej zapiszą się do Roku Producentów 

w CSB: https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow. 

6. W ramach Promocji firma/osoba, która zakupi w ramach jednej transakcji 10 Produktów 

promocyjnych (załącznik 1), kolejną sztukę otrzyma gratis. 

7. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie. 

8. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi mailowo: 

biuro@csb.net.pl. 

9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne 

Uczestnika, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, 

zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w 

terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. 

https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow


Załącznik 1 

 

Lista produktów wchodzących w skład promocji: 

• IPC3614LE-ADF28K-G 

• IPC3612LB-ADF28K-G 

• IPC3614SB-ADF28KM-I0 

• IPC3615SB-ADF28KM-I0 

• IPC2122LB-ADF28KM-G 

• IPC2324LBR3-SPZ28-D 

• IPC2124SB-ADF28KM-I0 

• IPC2128LR3-DPF28M-F 

 

 

 

 

 

  



Regulamin promocji 2 – Uniview – Rejestrator 16 kanałowy za 100 zł 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą 

na ulicy Jana Matejki 25, 36-100 Kolbuszowa, posiadająca NIP: 8141690324. 

2. Promocja jest prowadzona w dniach 28.06.2022-30.06.2022 r. do godziny 23:59. 

3. Promocja obowiązuje przy mailowym, telefonicznym lub osobistym kontakcie. 

4. Promocja dotyczy kamer Uniview wymienionych w liście artykułów objętych Promocją, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Produkty promocyjne”). 

Warunki i zasady udziału w promocji 

5. Udział w promocji mogą wziąć uczestnicy, którzy wcześniej zapiszą się do Roku Producentów 

w CSB: https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow. 

6. W ramach Promocji firma/osoba, która zakupi w ramach jednej transakcji 16 Produktów 

promocyjnych (załącznik 1) będzie mogła kupić rejestrator NVR301-16x za 100 zł. 

7. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie. 

8. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi mailowo: 

biuro@csb.net.pl. 

9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne 

Uczestnika, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, 

zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w 

terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. 

 

 

  

https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow


Załącznik 1 

 

Lista produktów wchodzących w skład promocji: 

• IPC3614LE-ADF28K-G 

• IPC3612LB-ADF28K-G 

• IPC3614SB-ADF28KM-I0 

• IPC3615SB-ADF28KM-I0 

• IPC2122LB-ADF28KM-G 

• IPC2324LBR3-SPZ28-D 

• IPC2124SB-ADF28KM-I0 

• IPC2128LR3-DPF28M-F 

 

  



Regulamin promocji 2 – Uniview – Rejestrator NVR301-08S3-P8 za 100 zł 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą 

na ulicy Jana Matejki 25, 36-100 Kolbuszowa, posiadająca NIP: 8141690324. 

2. Promocja jest prowadzona w dniach 28.06.2022-30.06.2022 r. do godziny 23:59. 

3. Promocja obowiązuje przy mailowym, telefonicznym lub osobistym kontakcie. 

4. Promocja dotyczy kamer Uniview wymienionych w liście artykułów objętych Promocją, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (“Produkty promocyjne”). 

Warunki i zasady udziału w promocji 

5. Udział w promocji mogą wziąć uczestnicy, którzy wcześniej zapiszą się do Roku Producentów 

w CSB: https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow. 

6. W ramach Promocji firma/osoba, która zakupi w ramach jednej transakcji 8 Produktów 

promocyjnych (załącznik 1) będzie mogła kupić rejestrator NVR301-08S3-P8 za 100 zł. 

7. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie. 

8. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi mailowo: 

biuro@csb.net.pl. 

9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne 

Uczestnika, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, 

zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w 

terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w 

niniejszym regulaminie. 

 

 

  

https://csb.net.pl/content/51-rok-producentow


Załącznik 1 

 

Lista produktów wchodzących w skład promocji: 

• IPC3614LE-ADF28K-G 

• IPC3612LB-ADF28K-G 

• IPC3614SB-ADF28KM-I0 

• IPC3615SB-ADF28KM-I0 

• IPC2122LB-ADF28KM-G 

• IPC2324LBR3-SPZ28-D 

• IPC2124SB-ADF28KM-I0 

• IPC2128LR3-DPF28M-F 

 


