
REGULAMIN PROMOCJI „ZRÓB ZAKUPY I WYGRAJ BILET NA MECZ HOKEJOWEJ LIGI 

MISTRZÓW” 

 

 

1. Organizatorem promocji jest ELMAX-HURT ŻYWICKI SP.J. z siedzibą w Tychach przy  

ul. Orzeszkowej  15 b, zwany dalej ELMAX. 

 

2. Czas trwania promocji: od 28.08.2018 do 05.10.2018. 

 

3. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych (klienci detaliczni)  

oraz do Instalatorów i Firm (klienci hurtowi). 

 

4. Do udziału w promocji uprawniają jednorazowe zakupy w ELMAX, na podstawie 

Faktury VAT lub Paragonu, w dniach: 

- I ETAP PROMOCJI od 28.08.2018 do 31.08.2018 na kwotę minimum 200 zł brutto 

(uprawniające do otrzymania biletu na mecz w dniu 31.08.2018 lub 02.09.2018) 

- II ETAP PROMOCJI od 03.09.2018 do 05.10.2018 na kwotę minimum 200 zł brutto 

(uprawniające do otrzymania biletu na mecz w dniu 10.10.2018) 

 

5. Aby wziąć udział w promocji klient, który dokonał zakupów w wymaganej kwocie 

wypełnia kupon dostępny u handlowców oraz na stronie www.elmax-hurt.pl w 

zakładce Promocje i składa go w dziale handlowym w siedzibie Firmy lub drogą  

e-mailową na adres marketing@elmax-hurt.pl. 

 

6. Nagrodami w promocji są pojedyncze bilety na mecze HOKEJOWEJ LIGI MISTRZÓW 

na Stadionie Zimowym w Tychach. O wygranej decyduje losowanie spośród 

wszystkich poprawnie wypełnionych kuponów zgłoszeniowych.  

W puli nagród znajduje się łącznie 27 biletów: 

- 9 biletów na mecz GKS TYCHY vs. IFK HELSINKI 31.08.2018 

- 9 biletów na mecz GKS TYCHY vs. SKELLEFTEA AFK 02.09.2018 

- 9 biletów na mecz GKS TYCHY vs. HC BOLZANO 10.10.2018 

 

7. Nagrody nie podlegają wymianie.  

 

8. O wygranej nagrodzeni uczestnicy I etapu promocji zostaną poinformowani 

31.08.2018 po godzinie 12:00, telefonicznie/e-mailowo na podany na kuponie 

zgłoszeniowym numer telefonu/adres email. O wygranej nagrodzeni uczestnicy II 

etapu promocji zostaną poinformowani 08.10.2018, telefonicznie/e-mailowo na 

podany na kuponie zgłoszeniowym numer telefonu/adres email. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji lub przełożenia daty 

realizacji biletu (np. z powodu odwołania lub przesunięcia meczu), prawo do 

losowego przydzielania biletów uczestnikom, którzy wygrali bilet w I etapie promocji, 

a także do zmiany warunków II etapu promocji przed jego rozpoczęciem. 

 

10. Pozostałych informacji na temat promocji udziela dział marketingu: 

marketing@elmax-hurt.pl.  

http://www.elmax-hurt.pl/
mailto:marketing@elmax-hurt.pl

