REGULAMIN "Buduj dach z PSB ELADO"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Promocja jest organizowana pod nazwą "Buduj dach z PSB ELADO"
2. Organizatorem promocji jest P.W. ELADO E. M. Nitkiewicz Sp.J. ul. S. Batorego 118b w
Zielonej Górze.
3. Promocja trwa od 03.09.2015r. do wyczerpania nagród.
II UCZESTNICTWO
1.W promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci firmy P.W. ELADO E.M. Nitkiewicz Sp. J.,
którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupu materiałów budowlanych z przeznaczeniem na
dach za min.12 tys.zł brutto.
2.Jako Klienta traktuje się podmiot gospodarczy bądź osobę fizyczną na którą wystawiany jest
dokument sprzedaży i który dokona płatności za zamówiony towar.
III ZASADY I PRZEBIEG
1.Produktem premiowym w promocji jest skórzany pas dekarski - zwany dalej Premią
przyznawane wg warunków zawartych w warunkach promocji.
2.Pierwszych pięciu Klientów, którzy dokonają zakupu materiałów budowlanych spełniających
warunki promocji, otrzymają możliwość odebrania premii:
•dla otrzymania Premii niezbędne jest dokonanie zakupu dowolnych materiałów budowlanych z
przeznaczeniem na dach za min.12 tys.zł brutto ;
•każdy zakup premiowy musi być dokonany na jednym dokumencie (fakturze VAT, Paragonie
imiennym);
•za datę określającą udział Klienta w promocji przyjmuje się datą wystawienia faktury, paragonu
imiennego;
•przyznanie Premii możliwe jest wyłącznie, gdy faktura VAT lub Paragon imienny zostaną
zapłacone w terminie bądź gotówką;
3. Produkt Premiowy otrzymuje Klient po zapłaceniu danej Faktury lub Paragonu na której
widnieją materiały budowlane z przeznaczeniem na dach.
4. W przypadku wyczerpania się produktów premiowych Promocja ulega automatycznemu
zakończeniu.
IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać na
piśmie w siedzibie Firmy.
2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Klienta oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4.Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym
na adres podany w reklamacji.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator Promocji nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego zamiast Premii.
2.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
3.Promocja: "Buduj dach z PSB ELADO" nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
4.Udział Klienta w programie "Buduj dach z PSB ELADO" oznacza akceptację warunków jej
regulaminu.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji bez osobnego
powiadomienia i bez podawania przyczyn.

