REGULAMIN I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ
“Polar lub czapka za 1zł”
§1
Organizator
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej “ Polar lub czapka za 1zł” jest Klimosz Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia
6, 43-250 Pawłowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 00000159074, NIP 651-16-11-021, REGON 278060251,
zwane dalej “Organizatorem”.
2. Regulamin stanowi podstawę Akcji Promocyjnej i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§2
Uczestnictwo w akcji promocyjnej
1. Promocja „Polar lub czapka za 1zł” obowiązuje we wszystkich sklepach firmowych
Klimosz Instalator tj. Klimosz Pawłowice, Klimosz Żory, Klimosz Zabłocie, Klimosz
Goleszów, Klimosz Brenna, Klimosz Racibórz.
a) Promocja trwa od 30.01.2019r. do 28.02.2019r. lub do wyczerpania zapasów.
2. W promocji biorą udział wszystkie kotły AUTOMATYCZNE marki KLIMOSZ zakupione w
ramach dotacji w gminie Pawłowice.
3. Z promocji skorzystać mogą tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, będące Konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego (osoby indywidualne
będące użytkownikami zakupionego kotła), będące mieszkańcami jednej z miejscowości:
Pawłowice, Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Warszowice, Krzyżowice.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.

§3
Nagroda w ramach akcji promocyjnej
Przedmiotem w ramach akcji promocyjnej jest: Polar lub firmowa czapka do wyboru za 1zł.
Uczestnik po spełnieniu warunków akcji promocyjnej z §2 ma prawo do nagrody w postaci zakupu
promocyjnego polara lub czapki w cenie 1zł netto (1,23zł brutto).
Nagroda zostanie wydana w dniu zapłaty za towar lub zostanie wysłana na wskazany przez
kupującego adres.
Liczba nagród ograniczona ilościowo. O kolejności przydziału nagród decyduje kolejność składanych
zamówień.
§4
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną należy składać drogą emailową na
adres: media@klimosz.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej.
Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30dni od dnia ich
otrzymania.
§6
Postanowienia końcowe
Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.klimosz.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

