Regulamin "Promocji wiosennej"
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady „Promocji wiosennej”.
2. Organizatorem Promocji jest Prandelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk (zwana dalej: Prandelli Polska).
3. Promocja trwa od dnia 16 lutego 2016 do dnia 31 maja 2016 lub do wyczerpania zapasów.
4. Promocja skierowana jest do klientów Prandelli Polska.
5. Promocją objęte są
sprzęgła hydrauliczne będące w ofercie Prandelli Polska
(nr katalogowe: 126.006E, 126.008E, 126.009E, 126.010E, 126.011E).
6. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej regulaminem. Niniejszy regulamin stanowi
jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich akcja zostanie
przeprowadzona.
7. Udział uczestnika w „Promocji wiosennej” oznacza akceptację przez niego zasad
Promocji zawartych w niniejszym regulaminie
8. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji wszystkim jego
potencjalnym uczestnikom w siedzibie Organizatora.
§2
Zasady „Promocji wiosennej”
1. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu sprzęgła hydraulicznego.
2. Za każdorazowy zakup sprzęgła hydraulicznego klient otrzymuje nagrodę w postaci
ubrania roboczego.
3. Promocja nie dotyczy zamówień objętych specjalnym dodatkowym rabatem
inwestycyjnym.
4. Zamówienia muszą być czytelne i opatrzone pieczątką oraz podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania firmy.
5. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przekazana przez
doradcę techniczno-handlowego firmy Prandelli.
6. Ilość nagród jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień.
7. Nagrody wydawane w Promocji nie mogą być zamienione na gotówkę lub na nagrody
innego rodzaju.
8. Wszystkie zamówienia promocyjne złożone do dnia 31.05.2016, które pozostaną nie
zrealizowane z powodów niezależnych od Zamawiającego Organizator zobowiązuje się
zrealizować w najbliższym możliwym terminie na warunkach „Promocji wiosennej”.
9. W Promocji mogą brać udział jedynie firmy nie posiadające przeterminowanych
należności względem Prandelli Polska.
10. Realizacja przekazywania nagród odbywać się będzie na bieżąco, najpóźniej do 30
czerwca 2016 roku.
§3
Postanowienia końcowe
1. Uwagi lub spostrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać bezpośrednio
listem poleconym do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o ile nie pogorszy to warunków
uczestnictwa w Promocji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z
działaniem firmy spedycyjnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Prandelli Polska.

