
REGULAMIN PROMOCJI NA ROZDZIELNICE PRZENOŚNE I PODWIESZANE  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 Organizatorem promocji „Promocja na rozdzielnice przenośne i podwieszane”, zwanej 

      dalej Promocją, jest PCE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Podwalnej 

      8A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod 

      nr KRS 0000135016, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8821000347, 

      zwana dalej Organizatorem. 

1.1. Promocja trwa od 17.09.2019 do 31.10.2019 lub do wyczerpania zapasów.  

1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.3. Promocja ma na celu promowanie poszczególnych produktów, których producentem 

      jest Organizator. 

II. ZASADY PROMOCJI  

2.1. Sprzedażą w ramach Promocji objęte są dowolne wykonania rozdzielnic przenośnych  

i podwieszanych z serii NYSA, WROCŁAW oraz PIESZYCE 6 dostępne w sprzedaży  

u Organizatora promocji w czasie jej trwania. 

2.2. Promocja polega na udzieleniu cen niższych od cen katalogowych przy jednorazowym  

             zakupie minimalnie czterech dowolnych sztuk rozdzielnic objętych promocją. Promocja 

             łączy się z obowiązującymi, podstawowymi rabatami handlowymi. Promocja nie łączy 

             się z dodatkowymi warunkami takimi jak: progi zakupowe, ceny specjalne, paletowe 

             oraz nie łączy się z dodatkowym rabatem za skróconą płatność.  

2.3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

             (fizyczna, prawna) nie będących w stanie upadłości, likwidacji oraz postępowaniu 

             układowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.4. Warunkiem udziału w promocji jest brak przeterminowanych należności wobec 

             Organizatora. 

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

             dobrowolne. 

 

 



2.6. Aby wziąć udział w Promocji osoba, która spełnia wymogi zapisane w pkt 2.3. musi 

             złożyć zamówieni za pośrednictwem EDI, drogą e-mailową, telefonicznie,  

             u przedstawiciela handlowego lub w siedzibie Organizatora w terminie od dnia 

             17.09.2019r do dnia 30.10.2019r lub do wyczerpania zapasów w punkcie sprzedaży 

             produktów o których mowa w pkt 2.1. 

2.7. Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT wystawiona w okresie 17.09.2019r- 

             31.10.2019r lub do wyczerpania zapasów.  

2.8. Produkt niewadliwy zakupiony w promocji w obniżonej, promocyjnej cenie nie podlega 

             zwrotowi. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.pce.pl) w siedzibie 

             Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych. 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 
             pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 
 
3.3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 
             materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

             nieprawdziwych bądź cudzych danych. 

3.5.      Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 

             ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom Promocji  

             przysługuje prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych oraz ich 

             poprawiania. 

3.6. Maksymalny termin realizacji zamówień objętych promocją wynosi 14 dni. 
 

http://www.pce.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000

