Regulamin promocji „Wkręć się do promocji”
1. Organizatorem promocji „Wkręć się do promocji”, zwanej dalej „Promocją”, jest Hager Polo sp.
z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 10, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000087086, o numerze NIP 6460015532, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest w wybranych oddziałach sieci dystrybucji Organizatora zwanych
dalej „Partnerami Promocji” dla Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi
działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą
zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania promocji: od 04 kwietnia 2022 do 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania
zapasów nagród.
4. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty Organizatora dostępne w sieciach
sprzedaży Partnerów Promocji.
5. Warunki Promocji: Uczestnik za jednorazowy zakup na podstawie faktury VAT produktów, o
których mowa w pkt. 4 regulaminu o wartości min. 300 zł netto otrzymuje nagrodę: Wkrętak
PZ2 z logo Hager o wartości 15,78 zł. Ilość nagród: 11000 szt. do rozdysponowania w
wybranych punktach Partnerów Promocji
6. Za zakup na podstawie jednej faktury VAT można otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
7. O rozstrzygnięciu Promocji decyduje Partner Promocji wydając nagrodę na podstawie zakupów
produktów udokumentowanych fakturą VAT, o których mowa w pkt. 4 regulaminu.
8. Nagrody będą przekazywane do Partnerów Promocji według indywidualnie ustalonych zasad.
9. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub
łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych uczestników.
10. Partnerzy Promocji mogą zastrzec sobie prawo do odmówienia wydania nagrody Uczestnikom,
których zaległości płatnicze na dzień zakończenia okresu promocyjnego są przeterminowane
powyżej 7 dni.
11. Nagrody nie mogą zostać wymienione na równowartość w gotówce.
12. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji stanowią dla Uczestnika przychód z
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Tychy, 22.03.2022 r.

