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REGULAMIN 
 OFERTY PROMOCYJNEJ 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Oferta promocyjna skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą, nie będących dotychczas klientami DMSI Software sp. z o.o. (NIP: 
7952492770), ani DMSI Trade sp. z o.o. (NIP:9512387432). 

2. Z promocji może skorzystać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zawrze z 
DMSI Trade sp. z o.o. (NIP: 9512387432) nową umowę na korzystanie z Systemu Safestar, 
na czas nieokreślony (dalej zwaną Umową). 

3. Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do czasu jej 
wycofania. 

 
 

§ 2 
Zasady oferty promocyjnej 

1. Oferta promocyjna polega na udzieleniu upustu, umożliwiającego podmiotowi, który 
zawiera Umowę z DMSI Trade sp. z o.o., nabycie 1 urządzenia AI Box 4 albo 5 nadajników 
LTE, w promocyjnej cenie 1 zł netto komplet. 

2. Urządzenie AI BOX 4 jest dostępne dla podmiotów podpisujących Umowę z abonamentem 
minimalnym 500 zł netto miesięcznie. 

3. Komplet 5 nadajników LTE jest dostępny dla podmiotów podpisujących Umowę z 
abonamentem minimalnym 250 zł netto miesięcznie. 

4. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest podpisanie Umowy z DMSI Trade sp. z 
o.o. w czasie trwania oferty promocyjnej oraz kontynuowanie Umowy przez okres 12 
miesięcy. 

 
§ 3 

Zasady zwrotu upustu 
1. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 12 miesięcy przez klienta lub z winy 

klienta, DMSI Trade sp. z o.o. ma prawo dochodzić od klienta roszczenia w wysokości 
upustu przyznanego klientowi w ramach oferty promocyjnej, na zakup ww. urządzeń. 

2. Wartość upustu, którego zwrotu może żądać DMSI Trade sp. z o.o., wynosi 3299 zł netto w 
przypadku zakupu AI BOX 4 albo 1749 zł netto w przypadku 5 nadajników LTE.  

 
§ 4  

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2021 r. 
2. DMSI Trade sp. z o.o. ma prawo zmienić Regulamin. O zmianie regulaminu DMSI Trade sp. 

z o.o. informuje umieszczając nową wersję regulaminu na stronie internetowej safestar.pl. 
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej 

safestar.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią regulaminu w dowolnym 
czasie. 

 
 


