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       Regulamin promocji  „Do dwóch kpl. klocków Valeo zmywacz W105 za 1 PLN netto” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest  MARTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 
w 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000412280, NIP: 
6422466043, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł  (zwana dalej Organizatorem). 

2. Sprzedaż premiowana organizowana jest pod nazwą „Przy jednorazowym zakupie 2 kpl. 
klocków hamulcowych Valeo Optipack zmywacz W105 za 1 PLN netto” (zwana dalej 
Promocją). 

3.  Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sieci sprzedaży 
Organizatora 
 
4. Celem promocji jest wzrost sprzedaży klocków hamulcowych Valeo Optipack z oferty 
Organizatora. 
 
5. Promocja zostanie zorganizowana w dniach 03.02.2020 – 31.03.2020 roku. 

6. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu Promocji. 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1.Uczestnikami Promocji mogą zostać klienci prowadzący działalność gospodarczą, mające pełną  
zdolność do czynności prawnych, z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały 
zaproszone do udziału w Promocji przez Organizatora i które zaakceptowały Regulamin Konkursu 
(zwane dalej Uczestnikiem) 

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

3. Uczestnictwo w Promocji w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zawarcie między 
Uczestnikiem a Organizatorem umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
Organizatora. 

4. Uczestnik może przystąpić do uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie w trakcie jego trwania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestnika do uczestnictwa w 
Promocji przed wydaniem Uczestnikowi nagrody. 

6. Promocja polega na jednorazowym zakupie 2 kpl. klocków hamulcowych  Valeo Optipack z 
oferty handlowej Organizatora. 

7.Organizator będzie weryfikował prawo Uczestników do nagrody na podstawie 
zaewidencjonowanych ilości sprzedanych kpl klocków hamulcowych Valeo Optipack. 
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§ 3 NAGRODY 

1. Uczestnikowi Promocji za zrealizowany zakup jak w pkt. 6 § 2 zostanie przyznana przez 

Organizatora nagroda w postaci zmywacza do hamulców 600ml W105 w promocyjnej cenie 1 PLN 
netto zwana dalej „Nagroda”. 

2. Przekazanie nagrody Uczestnikowi zostanie zrealizowane poprzez wystawienie Uczestnikowi 
faktury VAT na kwotę 1 PLN netto. 

3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego oraz nie 
może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

W związku z wejściem w życie  dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

zgodnych z - Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) zapewniamy, że dane osobowe naszych kontrahentów są przetwarzane wyłącznie do 

celów związanych z realizacją promocji.  

§ 5 WARUNKI REKLAMACJI 

1. Reklamacje co do warunków Promocji mogą być zgłaszane na adres siedziby Organizatora w 
trakcie trwania promocji oraz w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia. 

2. Złożona pisemna reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, dokładny opis stanowiący 
podstawę reklamacji, uwiarygodnione podpisem. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Wszelkie informacje związane z Promocją maja charakter informacyjny. 

2.Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.martextruck.pl 

3.Regulamin promocji obowiązuje od dnia 03.02.2020 
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