
REGULAMIN PROMOCJI

„Majowa Oferta  2022 Targów Centrofarb ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Organizatorem Promocji „ Majowa Oferta  2022 Targów Centrofarb ” , jest firma PHU

INTER-S PIOTR SIELSKI,  96-316 MIĘDZYBORÓW ul.  WOJSKA POLSKIEGO 4,

NIP:8381148257 zwana dalej „Organizatorem”.

I.1. Promocja organizowana jest w okresie od dnia: 15-05-2022 do dnia: 31.05.2022r.

I.2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

I.3. Celem  promocji  jest  zwiększenie  bazy  klientów  Organizatora  oraz  zwiększenie

sprzedawanych przez niego produktów  .

I.4. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku

innym  podmiotom  oferującym  do  sprzedaży  wyroby  odpowiadające  rodzajowo

produktom objętym Promocją.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Promocja  skierowana jest  dla  Klientów Organizatora  którzy  dokonują  zakupów za

pośrednictwem partnera  handlowego  CENTROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  22-100 CHEŁM Ul. OBŁOŃSKA 1A/4 NIP 5631848512

2.2. Promocja obejmuje  towary  dostępne do sprzedaży u Organizatora

2.3. Promocja  polega  na  tym,  że  Uczestnicy,  którzy  dokonają  zakupu  towarów

Organizatora  za  pośrednictwem  partnera  handlowego  CENTROFARB  SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  22-100 CHEŁM Ul. OBŁOŃSKA 1A/4 o

łącznej wartości 1000 zł, 3000 zł lub 5000 zł netto w miesiącu Maju 2022 zostaną

uprawnieni do otrzymania nagrody rzeczowej w promocyjnej cenie za 1 zł. lub bonów

Sodexo



2.4     Zakup towarów za 1 000 zł  uprawnia do otrzymania 1 kartonu taśm precyzyjnych

w rozm. 48mm/50m (24szt) 

2.5    Zakup towarów za 3 000 zł uprawnia do otrzymania Myjki do okien firmy Kärcher

lub        bonów o wartości 300 PLN

2.6  Zakup towarów za 5 000 zł uprawnia do otrzymania Myjki ciśnieniowej Kärcher K-3

lub bonów o wartości 500 PLN

2.7  Warunkiem otrzymania nagrody jest wykonanie przez Uczestnika obrotu załażonego

w pkt. 2.4,2.5 lub 2.6 Regulaminu.

2.5 Wręczanie  nagród  rzeczowych  oraz  przekazywanie  bonów  Sodexo  stanowią

działania  marketingowe  organizatora,  a  dostawa  każdej  nagrody  rzeczowej  zostanie

udokumentowana fakturą w cenie zakupu w wysokości 1 grosza.

2.6 Przekazanie bonów będzie obciążone kwotą 1 zł która znajdzie się na fakturze w

pozycji  USŁUGA PRZEKAZANIA BONÓW SODEXO w wysokości  100zł  .  Otrzymanie

bonów należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na nocie księgowej .

2.7 Organizator informuje, iż w związku z wydaniem Bonów w ramach „ Majowa Oferta

2022 Targów Centrofarb ”, Uczestnik obdarowany bonami ma obowiązek  potraktować

otrzymane Bony jako przychód z prowadzonej  działalności  gospodarczej  we własnym

zakresie. W szczególności, źródła przychodów zostały wskazane w ustawie o podatku

dochodowym od osób fizycznych w art. 10.

2.8 Nagrody  w  formie  bonów  zostaną  wydane  Uczestnikom  poprzez  przedstawicieli

handlowych  Organizatora.  Uczestnik  potwierdza  odbiór  bonu  własnoręcznym

podpisem  na  nocie  księgowej.  Przekazanie  nagród  rzeczowych  odbędzie  się  za

pośrednictwem  przedstawicieli  handlowych  Organizatora  lub  zostaną  wysłane

kurierem razem z fakturą. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru

lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji

Organizatora.

2.9       Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę .

2.10 Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.



3. REKLAMACJE

3.1. Reklamacje  co  do  przebiegu  Konkursu  mogą  być  zgłaszane  pisemnie  na  adres

Organizatora PHU INTER-S PIOTR SIELSKI, 96-316 MIĘDZYBORÓW ul. WOJSKA

POLSKIEGO 4, NIP:8381148257 lub mailem na adres: biuro@inter-s.pl

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

3.3. Pisemna reklamacja  powinna zawierać  nazwę firmy zwaną dalej  Uczestnika,  jego

adres  zamieszkania  lub  adres  do  korespondencji,  numer  telefonu  kontaktowego,

adres e-mail,

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.5. Uczestnik  zostanie  o  decyzji  Organizatora  powiadomiony  listem poleconym lub e-

mailem  wysłanym  na  adres  wskazany  w  reklamacji,  w  terminie  14  dni  od  daty

otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść  niniejszego  Regulaminu  zostanie  udostępniona  wszystkim  potencjalnym

Uczestnikom  w  siedzibie  Organizatora  PHU  INTER-S  PIOTR  SIELSKI,  96-316

MIĘDZYBORÓW  ul.  WOJSKA  POLSKIEGO  4,  NIP:8381148257  oraz  na  stronie

www.inter-s.pl.  Zasady Konkursu określa  wyłącznie  niniejszy  Regulamin.  Wszelkie

materiały promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie

informacyjny.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania

Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Zmieniony  regulamin  będzie  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  na  14  dni  przed

wejściem w życie zmian.

4.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.


