REGULAMIN PROMOCJI
„ Licz energię z licznikami SIMLIC i odbierz nagrody”.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem promocji „ Licz energię z licznikami SIMLIC
i odbierz nagrody” zwanej dalej promocją, jest Przedsiębiorstwo
SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr
33, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej

IX

Wydział

Gospodarczy

KRS

0000032994,

posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 611-221-12204, zwane dalej Organizatorem.
1.1. Promocja trwa od 03.07.2017 r. do wyczerpania zapasu nagród

1.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, we wszystkich hurtowniach
współpracujących z Organizatorem.
1.4. Promocja ma na celu promowanie zakupów towarów SIMLIC, których dostawcą jest Organizator.
II.

ZASADY PROMOCJI

2.1

Sprzedażą w ramach Promocji objęte są następujące towary Organizatora:

SIMLIC LCD-1F, LCD-3F/4M
2.2. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich klientów i pracowników/handlowców hurtowni w Polsce.
2.3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Aby wziąć udział w promocji, Osoba, musi złożyć zamówienie na produkty objęte promocją drogą emailową, faksem, telefonicznie, w dowolnej hurtowni elektroinstalacyjnej lub w siedzibie Organizatora
w terminie od dnia 03.07.2017 r.
Przy każdym zakupie za kwotę

1000 zł netto dowolnych towarów wymienionych w punkcie 2.1,

- Osoba otrzyma licznik rowerowy FIRMY SIGMA.
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Przy każdym zakupie za kwotę

1500 zł netto dowolnych towarów wymienionych w punkcie 2.1,

- Osoba otrzyma wagę kuchenną FIRMY ZELMER.

Przy każdym zakupie za kwotę 2000

zł netto dowolnych towarów wymienionych w punkcie 2.1 -

Osoba otrzyma blender FIRMY RUSSELL HOBBS

3.2.
3.3.

Zamówienia nie ulegają kumulacji w okresie promocji.
Promocja dotyczy zamówień, na które zostanie wystawiona faktura w okresie promocji.
3.4. Nagrody zostają wysłane z zamówionym towarem.
3.5.

Hurtownia biorąca udział w promocji zobowiązana
jest do rozwieszenia plakatów promocyjnych
i umieszczenia ulotek w miejscach widocznych we
wszystkich swoich oddziałach w okresie objętym
promocją.
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3.6.

3.7.

IV.
4.1.

4.2.

Osoba (klient/handlowiec) składająca zamówienie zobowiązana jest do umieszczenia
informacji na zamówieniu, jaką nagrodę w promocji wybiera: (licznik rowerowy, wagę
kuchenną czy blender). Zamówienia bez wskazania nagród i informacji o promocji, nie
będą gratyfikowane prezentami promocyjnymi.
W ramach kwoty zamówienia, klient /handlowiec ma prawo wyboru wielokrotności
nagród. Np. przy kwocie 2000 zł netto może wybrać 1 blender lub 2 liczniki. Musi
jednak taką informacje w zamieścić na zamówieniu, itp.
DODATKOWE INFORMACJE
Nagrody zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po dokonaniu premiowanego
zakupu wraz z zamówionym towarem (nagroda + towar stanowi pakiet promocyjny) za
pośrednictwem kuriera (DHL), pod adres wskazany na zamówieniu. Możliwy jest
również osobisty odbiór nagrody w siedzibie Organizatora.
Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT wystawiona w okresie od
03.07.2017 do wyczerpania zapasu nagród.
Produkt niewadliwy zakupiony w promocji, po odebraniu nagrody nie podlega
zwrotowi!

4.3. Zdjęcia nagród zamieszczone na ulotce nie odbiegają od ich rzeczywistego wyglądu.
4.4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu.
4.5. Nagrody objęte niniejszą promocją nie będą stanowiły oddzielnej pozycji na fakturze.
V.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe nagród.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.simet.com.pl
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w promocji.
6.3. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź
cudzych danych.
6.5

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 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.6

Maksymalny termin realizacji zamówień objętych promocją wynosi 7 dni.
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VII. INOFORMACJE na temat Promocji:

INOFORMACJE na temat Promocji:
Dział Handlowy SIMET SA
- Karol Dowhan (75) 64 71 492,
e-mail: sprzedaz@simet.com.pl
Przedstawiciele Regionalni Simet S.A
I obszar - Marcin Poździak
tel. kom. 502 496 652
simet.marcin@wp.pl
III obszar - Arkadiusz Grodzki
tel. kom. 502 496 655
simet.arek@wp.pl
V obszar - Zdzisław Matyszczyk
tel. kom. 502 496 656
simet.zdzisław@wp.pl
VI obszar – Artur Woźniak
tel. kom. 502 496 653
simet.artur@wp.pl
VII obszar - Janusz Smolak
tel. kom. 502 496 651
simet.janusz@wp.pl
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