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Regulamin sprzedaży premiowej „Wiosna z ABB” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji „Wiosna z ABB”   (dalej 

„Promocja”). 
2. Organizatorem  Promocji jest SOLAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 

162, 92-412 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział 
XX Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000003924, NIP 7292302271 (dalej zwana 
„Organizatorem” 

3. Promocja dotyczy wybranej oferty ABB Sp. z o.o.  z grupy produktowej: 

Nr 
grupy 

Nazwa grupy BU 

1 Aparatura modułowa - pro M compact BP 

2 Aparatura modułowa - seria HOME BP 

3 Konwencjonalny osprzęt instalacyjny - produkty standard BP 

4 Konwencjonalny osprzęt instalacyjny - produkty prestige BP 

5 System automatyki ABB Free@Home BP 

6 System wideodomofonowy ABB-Welcome BP 

7 Obudowy instalacyjne UK500 / AT&U / MISTRAL / LUCA BP 

8 System TwinLine / CombiLine / A / B / U / H / HS BP 

9 Obudowy automatyki SR2 / AM2 / IS2 CP 

10 System obudów rozdzielczych TriLine CP 

11 Automatyka przemysłowa CP 

12 Rozłączniki CP 

13 System FastLine CP 

14 Wyłączniki mocy CP 

15 Produkty instalacyjne EPIP IS 

19 Kanały i trasy kablowe IS 

4. Celem Promocji jest budowanie świadomości marki ABB Sp.zo.o. w dystrybucji Solar oraz 

zwiększenie sprzedaży promowanych produktów. 

5. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy 
Regulamin w okresie od 01 maja - do 30 czerwca 2017r. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ABB Sp.zo.o. 
i Partnerów Handlowych, na terenie których organizowana jest Promocja oraz członkowie 
najbliższej rodziny tych osób.  

7. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne i 
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 Zasady Promocji 

 
1. Udział w Promocji może wziąć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, który w okresie trwania Promocji dokona 
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zakupu towarów firmy ABB sp.zo.o. oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy 
https://solar.pl/ Organizatora oraz zgłosi swój udział w Promocji. 

2. Uczestnicy, którzy w okresie trwania Promocji dokonają zakupu towarów z wybranej oferty 
ABB sp.zo.o. o określonej łącznej wartości otrzymają nagrody rzeczowe według 
następujących zasad: 
 

 

Minimalna Łączna Wartość 

Zakupów Netto 
 

 

Nagroda rzeczowa  

30 000 PLN 

(trzydzieści tysięcy złotych) 

Zestaw Pro Case Insta nr.9203160000 

6 000 PLN 

(sześć tysięcy złotych) 

Zestaw WZTE 2 nr.9204640000 

4 500 PLN 

(cztery tysiące pięćset złotych) 

Zestaw narzędzi Profi Set nr.9918840000 

2 500 PLN 

(dwa tysiące pięćset złotych) 

Zestaw szczypiec nr.9203710000 

 
3. Uczestnik, który spełni powyższe zasady promocji będzie mógł dokonać zakupu nagrody 

rzeczowej za symboliczną złotówkę w postaci wystawionej faktury VAT. 
4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 
5. Organizator zastrzega, że wskazana pula nagród jest ograniczona. Nagrody zostaną 

przyznane Uczestnikom, którzy spełnią kryteria wskazane w Regulaminie, kolejno według 
daty uzyskania wymaganego minimalnego progu zakupów. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne. Nagroda rzeczowa nie podlega 
wymianie na inną 

7. Przez wartość zakupów należy rozumieć wartość netto towarów firmy ABB sp.zo.o. 
zakupionych przez Uczestnika w okresie trwania Promocji. 

8. Udział Uczestnika w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych Uczestników, które są zbierane i przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Promocji– zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) 

§ 3 Reklamacje 
 
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia, co do przebiegu Promocji można 

składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora: najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia Promocji, a jeżeli chodzi o wydane Nagrody – w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.  
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (nazwa i adres), jak 

również dokładny opis i powód reklamacji a także dowód jednorazowego zakupu Produktów 
Promocyjnych. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym 
na adres podany w reklamacji. 

 
§ 4 Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy regulamin wraz z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jest jedynym 

obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji oraz prawa i obowiązki 

https://solar.pl/
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Organizatora i Uczestnika. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach 
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w tym 
skrócenia Promocji w momencie wyczerpania zapasów upominków przysługujących w 
Promocji. 

3. Z regulaminem promocji można zapoznać się w Punktach Sprzedaży oraz w siedzibie 

Organizatora  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 


