REGULAMIN PROMOCJI „Ultra360 10+1 październik 2017”

§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki promocji pod nazwą
„Ultra360 10+1 październik 2017”, zwanej dalej „Promocją”.
§2
Organizatorem promocji jest spółka ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kleosinie, ul. Zambrowska 4A, 16-001 Kleosin, posiadająca NIP: 5422865009 oraz REGON:
052237629, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000206868, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł w całości
wpłacony.

§3
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, które w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą lub montażem
samochodowych instalacji gazowych, zwanych dalej „Uczestnikami”.

§4
Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi prawa do zakupu:
jednego filtra Ultra360 w cenie 1,00 zł netto, zwanego dalej Ceną promocyjną, po spełnieniu
warunków określonych w Regulaminie.

§5
1. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia filtra Ultra360 w Cenie promocyjnej jest:
a) dokonanie w trakcie trwania Promocji jednorazowego zakupu od Organizatora 10 (dziesięciu)
sztuk filtrów Ultra360,
b) terminowe uiszczenie zapłaty za nabyte filtry Ultra360.
2. Prawo do zakupu filtra Ultra360 w Cenie promocyjnej Uczestnik może zrealizować podczas

trwania Promocji, jednak nie później niż do dnia zakończenia Promocji.

§6
Pula filtrów Ultra360 w cenie 1,00 zł netto przeznaczonych do nabycia w Cenie promocyjnej
wynosi 100 sztuk.

§7
1. Promocja trwa od 24 października 2017 r. do 31 października 2017 r. lub do wyczerpania puli
filtrów Ultra360 przeznaczonych do nabycia w Cenie promocyjnej.
2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8
Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§9
1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej Promocji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
imię, nazwisko i adres Uczestnika, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz określenie oczekiwań
odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamację należy wysłać przesyłką listową poleconą na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacja może zostać złożona nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r., przy czym o
zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma. Reklamacje złożone po dniu 30 listopada 2017
r. nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez
Organizatora. W przypadkach skomplikowanych, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego
czasu, termin ten może zostać wydłużony.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika w formie pisemnej.
Dzień nadania przesyłki litem poleconym uważany jest za dzień rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie,
Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni
roboczych oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.

8. Decyzja Organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§10
1. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową ani konkursem.
2. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z udziałem w Promocji spoczywają na Uczestniku.

§11
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Promocji. Treść
Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej autogas-alex.com.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania
przyczyny.

