
REGULAMIN PROMOCJI  

WYBRANYCH PRODUKTÓW SRLine 
 

1. Organizatorem promocji jest firma Polcar PPH., ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa (NIP 521-044-50-18). 

2. Czas trwania promocji: od 27.11.2017 r. do 05.12.2017 r. 

3. Promocja jest adresowana wyłącznie do zarejestrowanych i aktywnych – w bazie danych Organizatora  
– podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę główną na terenie RP oraz indywidualny numer klienta  
w Polcar PPH. 

4. Produkty objęte promocją – wybrane produkty SRLine: amortyzatory i elementy montażowe, elementy 
zawieszenia układu napędowego, przeguby napędowe, części układu zawieszenia, części układu 
kierowniczego, układy hamulcowe, sprzęgła, pompy wody, filtry, pióra wycieraczek, sygnały dźwiękowe, 
żarówki – dostępne w ofercie firmy Polcar PPH. 

5. Promocja obowiązuje z wyłączeniem innych akcji promocyjnych, trwających w tym samym czasie, 
dedykowanych promowanemu asortymentowy (wymienionemu w pkt. 4). 

6. W ramach promocji, każdy skumulowany zakup produktów objętych promocją (pkt. 4) od 1000 zł netto do 
3000 zł netto (po przekroczeniu zakupów na kwotę 3000 zł netto naliczanie zakupów rozpoczyna się od nowa  
i dana firma może uzyskać kolejne nagrody (do wartości zakupów ograniczonej w pkt.7)) nagradzamy według 
poniższych progów:  

a) zakupy na kwotę 1000 zł netto – bonem Pass Sodexo* o wartości 50 zł brutto i prezentem świątecznym 
SRLine, zawierającym: 

- francuskie trufle SRLine 22 g 
- mleczne czekoladki o smaku cafe espresso 125g 
- czekoladki z nadzieniem piernikowym 150g 
- belgijskie paluszki z białej czekolady z nadzieniem latte Macchiato 125g  
- polskie jabłka suszone ze skórką 30g 
 

b) zakupy na kwotę 3000 zł netto – bonem Pass Sodexo* o wartości 100 zł brutto i prezentem świątecznym 
SRLine, zawierającym: 

- bombonierkę SRLine 68 g 
- belgijskie trufle oblane mleczną czekoladą z dodatkiem chrupkiego ryżu 150g 
- belgijskie czekoladki 125g 
- jabłka w czekoladzie z cynamonem 100g  
- czarną herbatę cejlońską z dodatkiem przypraw korzennych 50g 
 
* Bony wartościowe Pass Sodexo o nominałach 50 i 100 zł. Udokumentowanie przekazania bonów 
nastąpi w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego. 

7. Maksymalna nagradzana wysokość skumulowanych zakupów w okresie trwania promocji to 60 000 zł netto.  
Firma biorąca udział w promocji, może uzyskać maksymalnie 20 nagród wymienionych w pkt. 6a i 20 nagród 
wymienionych w pkt. 6b, obejmujących: 20 nagród za zakupy na kwotę 1000 zł netto (20 x prezent świąteczny 
SRLine i 20 x bon Pass Sodexo o wartości 50 zł brutto) i 20 nagród za zakupy na kwotę 3000 zł netto (20 x 
prezent świąteczny SRLine i bon Pass Sodexo o wartości 100 zł brutto). Przykładowo: za skumulowane 
zakupy na kwotę 3500 zł netto, w okresie trwania promocji, Uczestnik otrzyma: 1 x nagrodę przewidzianą dla 
progu 1000 zł netto i 1 nagrodę przewidzianą dla progu 3000 zł netto. Kwota 500 zł netto zostanie zaliczona 
na poczet możliwości uzyskania kolejnej nagrody.  

8. Nagrody, o których mowa w pkt. 6 będą dostarczone, po uprzednim poinformowaniu o dacie dostawy do 
Uczestnika promocji, do 20 dni od dnia zakończenia promocji.  

9. Zakupy produktów objętych promocją będą pomniejszane o ich zwroty. W uzasadnionych przypadkach  
Dz. zwrotów Organizatora może zażądać zwrotu nagrody/nagród, o których mowa w pkt. 6. 

10. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji (wymagają zachowania formy pisemnej) prosimy przesyłać  
pod numer faksu 22 735-50-69 do 30 dni od dnia zakończenia promocji. Kontakt telefoniczny pod numerem  
22 735 55 05.  

11. Nagrody nie mogą zostać zamienione na równowartość w gotówce, ani na inne niż te, które są wymienione  
w punkcie 6 i prezentowane na zdjęciach w ulotce towarzyszącej promocji. 

12. Organizator zastrzega prawo do zmiany nagród na porównywalne oraz prawo do możliwości wstrzymania ich 
wydania do momentu uregulowania przeterminowanych należności względem Polcar PPH.  

13. Uczestnikami promocji nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.  

Polcar PPH 


