Regulamin Promocji „OSPEL- Włącz kreatywne rozwiązania”
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Czas trwania promocji: od 28.04.2020 do wyczerpania puli nagród.
Organizatorem promocji jest Polska Grupa Elektryczna „Forum-Rondo” Sp. z o.o. z siedzibą w Morszkowie pod
numerem 56C, 08-304 Jabłonna Lacka.
Promocja skierowana jest do klientów firm członkowskich Organizatora, w tym przypadku ELMAX-HURT Żywicki Sp.J.
z siedzibą w Tychach przy ul. Orzeszkowej 15b.
Produkty objęte promocją to cały asortyment firmy Ospel dostępny w punktach sprzedaży.
Uczestnicy, którzy dokonają zakupów asortymentu Ospel za określoną kwotę, otrzymają nagrodę:
I próg - zakup o wartości co najmniej 1000 PLN netto –
nagroda: bluza z kapturem 4F
II próg - zakup o wartości co najmniej 500 PLN netto –
nagroda: t-shirt 4F
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Nagroda zostanie przekazana uczestnikowi na podstawie dokumentu sprzedaży o wartości 1 grosz.
Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji.
Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w okresie trwania akcji, w celu osiągnięcia wartości
zakupowej upoważniającej do otrzymania nagrody.
Aby otrzymać nagrodę przysługującą za zakupy na kwotę upoważniającą do odebrania nagrody należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny w punkcie zakupu, który następnie należy złożyć w dziale handlowym.
O kolejności wydawania nagród decyduje kolejność zgłoszeń.
Przekazanie nagród Uczestnikowi nastąpi w punkcie sprzedażowym, w którym dokonano zakupu, najpóźniej w
terminie 14 dni roboczych po zakończeniu promocji – o możliwości odebrania nagrody Uczestnik zostanie
poinformowany telefonicznie.
Jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę i nie mogą być wymienione na inne.
Uczestnik promocji wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji marketingowej w odniesieniu
do obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
ze swoim punktem sprzedaży, w tym przypadku pod adresem marketing@elmax-hurt.pl.

