
REGULAMIN PROMOCJI 

PRODUKTÓW OSRAM 

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

2. Czas trwania promocji: od 14.02.2018 r. do 28.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania zapasu nagród. 

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: wszystkie produkty OSRAM – 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: 

a) kumulowane zakupy produktów objętych promocją (pkt. 4) na kwotę 1200 zł netto (i jej 

wielokrotności (patrz pkt. 7 - który ogranicza wielokrotność do 20 produktów premiowych)) 

premiujemy Bonem CIRCLE K* o wartości 100 zł. 

* Bon wartościowy CIRCLE K o nominale 50 zł. Udokumentowanie przekazania bonów nastąpi  

w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego. 

 

b) sumowane w ramach jednego dnia kalendarzowego zakupy produktów objętych promocją (pkt. 4) 

na kwotę 150 zł netto (i jej wielokrotności) premiujemy lampką warsztatową LEDinspect® Penlight 

80 OSRAM w cenie 1 zł netto. 

7. Jedna firma w czasie trwania akcji promocyjnej może otrzymać maksymalnie 20 Bonów CIRCLE K (pkt. 

6.a)), za skumulowane zakupy o maksymalnej wartości 24 000 zł netto. 

8. Bon/bony CIRCLE K, o których mowa w pkt. 6.a) będą dostarczone, po uprzednim poinformowaniu  

o dacie dostawy do Uczestnika promocji, do 30 dni od dnia zakończenia promocji. Produkt/produkty 

premiowe, o których mowa w pkt. 6.b) będą dołączane do wysyłki w dniu spełnienia warunku lub w dniu 

następnym (lub innym ustalonym dniu).  

9. Zakupy produktów objętych promocją będą pomniejszane o ich zwroty. W uzasadnionych przypadkach 

Dz. zwrotów Organizatora może zażądać zwrotu produktu/produktów premiowych. 

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. Produkty premiowe 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. Jeżeli do danego rzeczowego produktu premiowego jest dołączona karta gwarancyjna 

producenta/gwaranta, to Uczestnik promocji zobowiązany jest dochodzić swoich praw bezpośrednio od 

wymienionego w karcie gwarancyjnej gwaranta/producenta. Organizator promocji przekazuje nowe 

rzeczowe produkty premiowe i nie odpowiada za wady przekazanych przedmiotów.  

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

Polcar PPH 


