REGULAMIN SPRZEDAŻY „UPOMINEK ZA ZAKUP TRAFAG” (dalej „Regulamin”)
§1

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorempromocji
promocjiwwformie
formiesprzedaży
sprzedażypremiowej
premiowejoonazwie
nazwie„Upominek
„Upominekza
zazakup
zakupTrafag”,
Trafag”,zwanej
zwanejdalej
dalej„Promocją”,
„Promocją”,jest
jestPoltraf
PoltrafSp.
Sp.zzo.o.
o.o.
1.1. Organizatorem
z siedzibą
w Gdańsku,
Bysewskiej 26c,
NIP: 583-00-19-474.
zwana dalej „Organizatorem”.
z siedzibą w Gdańsku, przy
ul. Bysewskiej
26c,przy
NIP:ul.
583-00-19-474.
zwana
dalej „Organizatorem”.
2. Celem
jest promocja
produktów
„Produkty
Promocyjne”),
oferowanych
przez Organizatora
na całym
obszarze
2. Celem
jest promocja
produktów
marki marki
TrafagTrafag
(dalej:(dalej:
„Produkty
Promocyjne”),
oferowanych
przez Organizatora
na całym
obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas
Czas trwania
trwania Promocji
Promocji obejmuje
obejmuje okres
okres od
od 15
15 lipca
lipca 2020
2020 do
do wyczerpania
wyczerpania puli
puli upominków
upominków zz zastrzeżeniem
zastrzeżeniem postanowień
postanowień §3
§3 ust.
ust. 88 Regulaminu
Regulaminu
3.
4. Organizator
jest przyrzekającym
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę
w rozumieniu
art. 919 i c. nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
5. Promocja
organizowana
jest tylko
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Promocja organizowana jest tylko
na terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej.
§

§2 UPOMINKI

W Promocjiłącznie
zostanie
przyznanych
100 upominków
(dalej:
„Pula Upominków) w postaci:
1. W Promocji zostanie 1.
przyznanych
100
upominkówłącznie
(dalej: „Pula
Upominków)
w postaci:
a) plecak55
(40złotych
sztuk) brutto
o wartości jednostkowej 55 złotych brutto
a) plecak (40 sztuk) o wartości jednostkowej
b) kurtka
softshell
(M-10XL-25
sztuk,szt)
L-30
sztuk, XL-25
szt) o wartości
jednostkowej
b) kurtka softshell (M-10
sztuk,
L-30 sztuk,
o wartości
jednostkowej
150 złotych
brutto 150 złotych brutto
są w załączniku
nr 1 do regulaminu, (dalej: „Nagrody”).
2. Upominki przedstawione są2.w Upominki
załącznikuprzedstawione
nr 1 do regulaminu,
(dalej: „Nagrody”).
§

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja
przeznaczona
jest wyłącznie
dla zarejestrowanych
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
rm, nabywających
Produkty
1. Promocja
przeznaczona
jest wyłącznie
dla zarejestrowanych
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
rm, nabywających
Produkty
Promocyjne
jako przedsiębiorcy
Promocyjne jako przedsiębiorcy w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału
w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy
Organizatora.
3. Udział wzPromocji
związanych
z udziałem danych jest dobrowolne.
3. Udział w Promocji i podanie związanych
udziałemi podanie
danych jest
dobrowolne.
W celuw
wzięcia
udziału
PromocjiUpominku,
oraz uzyskania
Upominku,
Uczestnik
powinien
czasie trwania Promocji:
4. W celu wzięcia4.udziału
Promocji
oraz w
uzyskania
Uczestnik
powinien
w czasie
trwaniawPromocji:
4.1. zakupić od Organizatora Produkty Promocyjne:
4.1. zakupić od Organizatora Produkty Promocyjne:
- za kwotęplecak
min. 2000 PLN netto – aby otrzymać plecak
- za kwotę min. 2000 PLN netto – aby otrzymać
za kwotę min.
5000 PLN netto – aby otrzymać softshell
- za kwotę min. 5000 PLN netto – aby- otrzymać
softshell
4.2. zarejestrować na stronie
4.2. zarejestrować na stronie www.poltraf.com/promocje
zakup www.poltraf.com/promocje zakup
podanie
jest dobrowolne
będą one przetwarzane
przez Organizatora
tylko
w celuPromocji
realizacji Promocji
podanie danych
jestdanych
dobrowolne
i będą onei przetwarzane
przez Organizatora
tylko w celu
realizacji
5. czynności
Wykonaniewymienionych
czynności wymienionych
w ust.będzie
4 stanowić
będzieUczestnika
zgłoszenie do
Uczestnika
Promocji
(dalej „Zgłoszenie”).
5. Wykonanie
w ust. 4 stanowić
zgłoszenie
Promocjido
(dalej
„Zgłoszenie”).
6.6.Uczestnik
Uczestnikwwczasie
czasietrwania
trwaniaPromocji
Promocjimoże
możedokonać
dokonaćjednego
jednegoZgłoszenia
Zgłoszeniai otrzymać
i otrzymaćjeden
jedenUpominek
Upominekniezależnie
niezależnieod
odilości
ilościdokonanych
dokonanychzakupów.
zakupów.
7.7. Upominek
Upominekzostanie
zostaniewydany
wydanyUczestnikowi
Uczestnikowiwwciągu
ciągudo
do55dni
dniroboczych
roboczychpo
postwierdzeniu
stwierdzeniuprzez
przezOrganizatora,
Organizatora,iżiżUczestnik
Uczestnikdokonał
dokonałprawidłowego
prawidłowego
Zgłoszenia do Promocji.
Zgłoszenia do Promocji.
8. Upominki
będą
przyznawane
aż wyczerpania
do wyczerpania
się Puli
Upominków.
W przypadku,
liczba
Zgłoszeń
przekroczy
Upominków,
8. Upominki
będą
przyznawane
aż do
się Puli
Upominków.
W przypadku,
gdygdy
liczba
Zgłoszeń
przekroczy
PulęPulę
Upominków,
o prawie
do Upominku
decydować
będzie pierwszeństwo
w dokonaniu Zgłoszenia.
o prawie do Upominku decydować
będzie
pierwszeństwo
w dokonaniu
Zgłoszenia.
9. Upominki
będą
przekazywane
Uczestnikowi
za pośrednictwemrmyrmy
kurierskiej
innego
operatora
wskazanego
przez
Organizatora.
9. Upominki
będą
przekazywane
Uczestnikowi
za pośrednictwem
kurierskiej
lublub
innego
operatora
wskazanego
przez
Organizatora.
10. Koszt przekazania upominku ponosi Organizator.
10. Koszt przekazania upominku ponosi Organizator.
11. W przypadku
wyczerpaniaPromocja
się Puli Upominków,
Promocja ulega
automatycznemu zakończeniu.
11. W przypadku wyczerpania
się Puli Upominków,
ulega automatycznemu
zakończeniu.
Informacja
o wyczerpaniu
Puli
Upominków
będzie
dostępna
stronie
internetowej
Organizatora
u przedstawicieli
terenowych.
12.12.Informacja
o wyczerpaniu
Puli
Upominków
będzie
dostępna
nana
stronie
internetowej
Organizatora
jakjak
teżteż
u przedstawicieli
terenowych.
§
1.
2.
3.
4.
5.
§

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje
1. Wszelkie
dotyczące
reklamacje
sposobu
dotyczące
przeprowadzenia
sposobu Promocji,
przeprowadzenia
Uczestnicy
Promocji,
winni zgłaszać
Uczestnicy
na winni
piśmie.zgłaszać na piśmie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę rmy i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane
3. Reklamacje
będą
rozpatrywane
przez Organizatora
będą przez
w terminie
Organizatora
14 (czternastu)
w terminie
dni14od
(czternastu)
daty ich otrzymania.
dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik
4. Uczestnik
zostanie
zostanie
o sposobie
o sposobie
rozpatrzenia
rozpatrzenia
reklamacji
reklamacji
powiadomiony
powiadomiony
w terminie
w terminie
7 (siedmiu)
7 (siedmiu)
dnidni
od od
daty
daty
rozpatrzenia
rozpatrzenia
danej
danej
reklamacji.
reklamacji.
Roszczenia
5. Roszczenia
nierozpatrzone
nierozpatrzone
lublub
nienie
uwzględnione
uwzględnione
w postępowaniu
w postępowaniu
reklamacyjnym
reklamacyjnym
mogą
mogą
byćbyć
dochodzone
dochodzone
przed
przed
sądem
sądem
powszechnym.
powszechnym.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy
1. Niniejszy
Regulamin
Regulamin
dostępny
dostępny
jestjest
u Organizatora,
u Organizatora,
na na
stronie
stronie
internetowej
internetowej
Organizatora
Organizatora
oraz
oraz
na na
żądanie
żądanie
przesyłany
przesyłany
przez
przez
Organizatora
Organizatora
na adres poczty elektronicznej wskazany na
przez
adres
Uczestnika..
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika..
2. Organizator
2. Organizator
zastrzega
zastrzega
sobie
sobie
prawo
prawo
wprowadzenia
wprowadzenia
zmian
zmian
w niniejszym
w niniejszym
Regulaminie,
Regulaminie,
w każdym
w każdym
czasie
czasie
bez bez
podania
podania
przyczyny.
przyczyny.
Zmiany
Zmiany
w regulaminie nie mogą jednak w
naruszać
regulaminie
praw nie
nabytych
mogą jednak
przez Uczestników.
naruszać praw nabytych przez Uczestników.

tel. +48 58 557 52 07
mail: info@poltraf.com
web: www.poltraf.com

