REGULAMIN PROMOCJI MIX 2017

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem promocji „Promocja MIX”, zwanej dalej Promocją, jest PCE Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Zielonej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000135016, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 8821000347, zwana dalej Organizatorem.

1.2.

Promocja trwa od 18.04.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz od 01.09.2017 do 30.09.2017
(lub do wyczerpania zapasów)

1.3.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4.

Promocja ma na celu promowanie zakupów poszczególnych produktów, których
producentem jest Organizator.

II.

Zasady Promocji

2.1.

Sprzedażą w ramach Promocji objęte są następujące produkty Organizatora: gniazda stałe
i

przenośne

oraz

wtyczki

przenośne

16

i

32A

IP44

dostępne

w

sprzedaży

u Organizatora promocji w czasie jej trwania (dot. asortymentu umieszczonego w ulotce) .

2.2.

Promocja łączy się z podstawowymi rabatami wg aktualnych Umów Handlowych.

2.3.

Promocja nie łączy się z progami zakupowymi, cenami specjalnymi, cenami paletowymi,
skontem oraz innymi indywidualnie ustalonymi warunkami.

2.4.

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą
(fizyczna, prawna) nie będących w stanie upadłości, likwidacji oraz postępowaniu układowym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5.

Warunkiem udziału w promocji jest brak przeterminowanych należności wobec Organizatora.

2.6.

Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.

2.7.

Aby wziąć udział w Promocji osoba, która spełnia wymogi zapisane w pkt 2.4. musi złożyć
zamówienie drogą e-mailową, faksem, telefonicznie, u przedstawiciela handlowego
lub w siedzibie Organizatora w terminie od dnia 18.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
oraz od 01.09.2017 do 30.09.2017 w punkcie sprzedaży produktów, o których mowa w pkt
2.1.

2.8.

Nagrody zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po dokonaniu premiowanego zakupu
wraz

z

zamówionym

towarem

(nagroda

+

towar

stanowi

pakiet

promocyjny)

za pośrednictwem kuriera (DHL, Schenker). Możliwy jest również osobisty odbiór nagrody
w siedzibie Organizatora

2.9.

Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT wystawiona w okresie 18.04.2017
do 30.06.2017 oraz od 01.09.2017 do 30.09.2017 roku włącznie.

2.10.

Produkt niewadliwy zakupiony w promocji po odebraniu nagrody nie podlega zwrotowi.

2.11.

Klienci, którzy dokonają zakupów promocyjnych wyrobów na określone ilości (wg pkt. 2.1
regulaminu), zwane dalej Progami, otrzymują nagrody:

•

Przy zakupie 300 sztuk gniazd stałych i przenośnych oraz wtyczek przenośnych 16 i 32A IP44 –
nagrodą jest DALMIERZ LASEROWY BOSCH GLM 30 lub LAMPA PRZENOŚNA LED 500

•

Przy zakupie 600 sztuk gniazd stałych i przenośnych oraz wtyczek przenośnych 16 i 32A IP44 –
nagrodą jest PLECAK SOLARNY 7W Z BIDONEM lub GOGLE VR SAMSUNG GEAR VR 2

•

Przy zakupie 900 sztuk gniazd stałych i przenośnych oraz wtyczek przenośnych 16 i 32A IP44 –
nagrodą jest czytnik AMAZON KINDLE PAPERWHITE III lub SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY
GEAR FIT 2

2.12.

Za jednorazowe złożone zamówienie i realizację zakupu przysługuje wyłącznie jedna nagroda
stosownie do osiągniętego progu zakupowego. Kumulacja kilku faktur zakupowych
nie powoduje osiągnięcia progu.

2.13.

Zdjęcie nagród zamieszczone na ulotce mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

2.14.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną, jeżeli dany produkt zostanie
wycofany z oferty handlowej, okaże się wadliwy bądź nie będzie dostępny na stanie
magazynowym. .

2.15.

W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody, nagroda przepada i pozostaje
własnością Organizatora.

2.16.

Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2.17.

Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego
rodzaju.

2.18.

Nagrody objęte niniejszą Promocją nie będą stanowiły oddzielnej pozycji na fakturze.

2.19.

W związku z otrzymaniem nagrody odbiorca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

2.20.

Wartość nagrody zostanie wliczona w koszty wytworzenia produktów objętych Promocją
(tzn. są całkowicie po stronie Organizatora).

III.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe nagród.

3.2.

W przypadku reklamacji należy kierować się do autoryzowanych serwisów reklamacyjnych
danego producenta dostępnych na obszarze całego kraju. Kopia faktury zakupu nagrody
dostępna jest u Organizatora.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.pce.pl) w siedzibie
Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych.

4.2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Promocji.

4.3.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
bądź cudzych danych.

4.5.

Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Uczestnikom
Promocji przysługuje prawo dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

4.6.

Termin realizacji zamówień objętych promocją wynosi od (minimalnie) 2 do (maksymalnie)
14 dni.

