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Objevte revoluci 
v serverech s Lenovo DCG!

Prodávejte a vyhrávejte se servery Lenovo ThinkSystem 
s procesory Intel® Xeon®.

Pouze nyní pro každý TopChoice server
s procesorem Intel® Xeon® můžete vyhrát
až 100 EUR. Není zde limit na osobu.
Můžete vyhrát i několik tisíc EUR.

Přehled akce a podmínky program:

1.  Produkty: všechny servery ThinkSystem s procesory 
Intel® Xeon® a přiloženými konfiguracemi.

2. Termín akce: 15. 10.—31. 12. 2020

3.  Týká se pouze nabídek provedených na portálu Lenovo Bid Portal (LBP). 
Speciální konfigurace (CTO) vyloučeny. Vztahuje se na TopChoice server.

4.  Chcete-li se této akce zúčastnit, musíte tuto transakci registrovat 
v následujícím registračním formuláři a připojit fakturu od distributora zde. 

5. Co můžete získat: předplacená karta MasterCard.

6. Účastník může zastupovat pouze jednoho obchodního partnera.

7. Účastník může obdržet více cen. Není zde žádný limit na osobu.

8. Po odeslání žádosti a obdrží partner následující cenu:

 �√ 100 EUR na předplacenou kartu MasterCard 
za registraci transakce v hodnotě mezi 5 000 - 10 000 EUR neto.

 �√ 200 EUR na předplacenou kartu MasterCard 
za registraci transakce v hodnotě nad 10 000 EUR neto.

9.  Transakce musí být na jedné faktuře a počítá se dle hodnoty faktury. 
Obrat se počítá dle hodnoty obratu TopChoice serverů a TopChoice 
příslušenství k nim.

10.  Prodeje je potřeba nárokovat a registrovat na uvedeném webovém 
formulářu do 15. 1. 2021.

Lenovo Data Center Group 
kontakt pro CZSK: Martin Moravec

https://www.foxevents.cz/objevte-revoluci-v-serverech-s-lenovo-dcg

