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Regulamin sprzedaży premiowej  
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji (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 Schneider Electric z grupy produktowej: 
01 - Rozdział energii: do 160A i do 630A: Aparatura modułowa Acti 9,K60; Obudowy 
modułowe Mini Pragma, Pragma UP, Kaedra, Easy9,  Prisma, Aparaty Easypact CVS,  
02- Sterowanie i zabezpieczenie silników; mała automatyka: Dialog 
elektromechaniczny XB7, XB4, XB5, XB6, XALD, XVB, K1-K2, Sterowanie i zabezpieczenia 
silnikowe TeSys K,F,B, GZ1, LRK, D, GV, LRD, Easypact TVS, ZELIO Logic, Altivar 12, 
Softstart ATS01, Detekcja elektromechaniczna, Obudowy uniwersalne Obudowy S3D,  
03 - Osprzęt, akcesoria i systemy elektroinstalacyjne 

4. Celem promocji jest budowanie świadomości marki Schneider Electric w dystrybucji Solar 
oraz zwiększenie sprzedaży promowanych produktów. 

5. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o niniejszy 
Regulamin w okresie od 25 września - do 30 listopada 2017r. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Schneider 
Electric 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 
zakupu towarów firmy Schneider Electric oferowanych do sprzedaży przez Organizatora 
oraz zgłosi swój udział w Promocji. 

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

 

Minimalna Łączna Wartość 
Zakupów Netto 
 

 

Nagroda rzeczowa  

5 000 PLN 

(ppięć tysięcy złotych) 

Multitool LEATHERMAN SIDEKICK 

3 500 PLN 

(trzy tysiące pięćset złotych) 

Multitool LEATHERMAN SQUIRT 

  

 
3. Upominek w postaci nagrody rzeczowej zostanie przekazany Uczestnikowi przez 

Przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym odbywa się promocja. Na potwierdzenie 
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odbioru nagrody, Uczestnik podpisze osobisty odbiór nagrody na odpowiednim dokumencie 
wskazanym w punkcie sprzedaży Partnera Handlowego dołączonego do regulaminu. 

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 Schneider  
zakupionych przez Uczestnika w okresie trwania Promocji. 

8. Udział w promocji Uczestnika 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 Konkursu– 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 Konkursu, 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 
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 25.09.2017r. 
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Solar Polska Sp. z o.o.  

ul. Rokicińska 162 

42-912 Łódź 

NIP: 729-23-02-271 

                    

 

 

Miejscowość, dnia................................ 
 

 

Protokół przekazania nagrody  
Firma Solar Polska Sp. z o.o. przekazuje firmie: 

………………………………………………………………………. 

NIP…………………………………. 

nagrodę w postaci: 

……………………………………………………………............................................................

...............................................………………………………………………………………………. 

o wartości   ……………………………….. 

 

Nagroda zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym (art.30 ust.1pkt 2, w związku 

z art.21 ust 1pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176) podlegają opodatkowaniu i stanowią przychód z prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

  Pieczątka firmowa oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej  

                            do odebrania nagrody 

 

                   ............................................................. 

       podpis 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla nagrodzonego oraz dla firmy Solar Polska Sp. z o.o. 

 


