
REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNA PROMOCJA ELMAX I HAGER” Aktualizacja z dnia 28.04.2017 

 

 § 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji jest firma ELMAX- HURT Żywicki Sp. J., 43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej 15 b. 

2. Czas trwania promocji: od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 lub do wyczerpania puli nagród określonych  

w § 2  pkt. 2 

3. Przedmiotem promocji objęte są wszystkie produkty firmy Hager Polo Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach  

przy ul. Fabrycznej 10, dostępne w sprzedaży u Organizatora ( zwane dalej produktami promocyjnymi). 

§ 2   WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Uczestnikami promocji mogą być osoby dokonujące zakupów w hurtowni i sklepie stacjonarnym Organizatora,  

a także w sklepie internetowym www.elektryczny.pl należącym do Organizatora. 

2. Aby odebrać nagrodę należy w okresie trwania promocji dokonać jednorazowych zakupów na kwotę minimum 

300, 600 lub 1200 zł netto. Zakupy w tych przedziałach cenowych będą premiowane nagrodami 

wyszczególnionymi w § 2  pkt. 2. 

3. Nagrodami w promocji są: 

 Za jednorazowy zakup za minimum 300,00 zł netto (próg zakupowy 300 zł netto)– komplet: 

personalizowaną koszulkę z logo ELMAX oraz smycz Hager  

 Za jednorazowy zakup za minimum 600,00 zł netto (próg zakupowy 600 zł netto)– – komplet: 

personalizowaną koszulkę z logo ELMAX oraz czapkę Hager LED 

 Za jednorazowy zakup za minimum 1200,00 zł netto(próg zakupowy 1200 zł netto)– komplet: 

personalizowaną koszulkę z logo ELMAX oraz komplet wkrętaków Hager  

4. Za jednorazowy zakup u Organizatora promocji produktów promocyjnych, Uczestnik spełniający wszystkie 

warunki uczestnictwa otrzymuje nagrodę. 

5. Nagroda zostaje przekazana na podstawie Faktury Vat wystawianej na Uczestnika Promocji, w kwocie 

symbolicznej 1 zł netto, w terminie określonym w § 2   pkt. 9 . 

6. W ramach jednorazowego zakupu produktów promocyjnych do kwoty 3000 zł netto uczestnik może otrzymać 

tylko jedną nagrodę, odpowiednią do osiągniętego progu zakupowego. Powyżej 3000 zł netto jednorazowego 

zakupu nagrody sumują się do maksymalnej ilości: 5 koszulek, 5 kompletów wkrętaków, 5 czapek i 5 smyczek. 

7. Pula nagród w promocji „Wiosenna Promocja ELMAX i HAGER”:  

 70 sztuk koszulek,  

 30 sztuk smyczy,  

 20 sztuk czapek Hager LED,  

 20 kompletów wkrętaków Hager.  

8. O możliwości odbioru nagród decyduje kolejność złożenia w dziale handlowym prawidłowo wypełnionego  

i podpisanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego regulaminu. 

W przypadku Uczestników dokonujących zakupów w sklepie internetowym www.elektryczny.pl decyduje 

data i godzina przesłania formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.elektryczny.pl na adres 

e-mail: sklep@elektryczny.pl, po dokonaniu zakupów i otrzymaniu dokumentu zakupu. 

9. W przypadku zakupu produktów promocyjnych stacjonarnie w siedzibie organizatora nagrody, o których mowa 

w § 2  pkt. 2 zostaną wydane punkcie sprzedaży Organizatora promocji w ciągu 14 dni roboczych od momentu 

przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego. Wyjątek stanowi zakup w sklepie internetowym 

www.elektryczny.pl- nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez uczestnika w ciągu 9 dni roboczych. 

10. Na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wpisuje treść tekstu, który zostanie nadrukowany na koszulce 

personalizowanej z logo ELMAX. Tekst nie powinien przekraczać 12 znaków. Organizator promocji zastrzega sobie 

prawo odmowy nadrukowania tekstu na koszulce personalizowanej z logo ELMAX jeżeli zawiera wulgaryzmy, 

słowa powszechnie uważane za obraźliwe lub niestosowne.  

§ 3   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy Siedzibie Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, 

w szczególności z przyczyn od siebie niezależnych, n.p. techniczno-organizacyjnych.  Zmiana będzie każdorazowo 

ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.elmax-hurt.pl, w sklepie internetowym www.elektryczny.pl 

oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w dziale handlowym Organizatora. 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

http://www.elektryczny.pl/
http://www.elektryczny.pl/
http://www.elektryczny.pl/
mailto:sklep@elektryczny.pl
http://www.elektryczny.pl-/
http://www.elmax-hurt.pl/
http://www.elektryczny.pl/


Wiosenna Promocja ELMAX i HAGER 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: 

 

Numer dokumentu zakupu: 

 

Data i godzina wypełnienia 

zgłoszenia: 

 

Numer telefonu: 

 

Adres e-mail:  

 

Dane do wysyłki nagrody*: 

 

*wyłącznie w przypadku klientów sklepu internetowego www.elektryczny.pl 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji promocji (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

              

            Czytelny podpis uczestnika promocji 

 

 

 

Tekst na koszulkę (Twoje imię, ksywka, nazwa Firmy): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe wzory koszulek: 
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