
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „INSTALATOR” 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Hurtownia Long Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Budowlanych 
2 KRS:  0000720529 , zwana dalej "Organizatorem". 

2.  Akcja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021r. i kończy 31 grudnia 2021r. 
3. Uczestnikiem programu może być wyłącznie przedsiębiorca. 
4. W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz ich osoby 

bliskie. 
5. Przedsiębiorca zgłasza swój udział w programie i otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia poprzez 

umieszczenie na egzemplarzu znajdującym się u Organizatora niniejszego regulaminu adnotacji: 
„Zgłaszam swój udział w akcji promocyjnej „Instalator”, akceptuje warunki akcji promocyjnej 
„Instalator” oraz podpisu. 

6. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik wskazuje organizatorowi wybrane przez siebie narzędzie 
(narzędzia) objęte akcją promocyjną. Wybór może zostać dokonany  spośród narzędzi 
wymienionych w punkcie 25 .  

7. Wybrane narzędzie zostanie przekazane  Uczestnikowi za zaakceptowaną fakturą VAT z 
terminem płatności na 31 grudnia 2021. 

8. W okresie akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązuje się dokonywać u Organizatora zakupów 
następujących materiałów: rur i łączników Pipelife Radopress w ilościach opisanych w 
niniejszym regulaminie . 

9. Uczestnik zobowiązuje się do dokonania zakupów o których mowa w pkt 8 Regulaminu w okresie 
związania na kwoty wymienione w punkcie 25 regulaminu. Dokonanie zakupów w tych kwotach  
jest warunkiem upustu w cenie wybranego narzędzia. Zakupy będą dokonywane w bieżących 
cenach obowiązujących u Organizatora  w chwili zakupu . 

10. Do wartości zakupów opisanych w punkcie 9  Regulaminu nie wlicza się: (I) zakupów dokonanych 
przez podmioty powiązane z uczestnikiem, (II) zakupów dokonanych za odroczonym terminem 
płatność, jeżeli płatność nastąpiła po 14 lub więcej dniach od upływu terminu płatności opisanego 
na fakturze (decyduje data zaksięgowania środków u Organizatora), (III) materiałów zakupionych 
a zwróconych, niezależnie od przyczyn, lub w jakikolwiek sposób zareklamowanych niezależnie 
od przyczyn i podstaw reklamacji. Organizator ma prawo odmówić zaliczenia zakupów do 
promocji, jeżeli Uczestnik posiada przeterminowane zaległości u Organizatora z jakiegokolwiek 
tytułu, (IV) zakupów nieudokumentowanych fakturą VAT. 

11. W zależności od wartości zakupów w okresie związania promocją Uczestnik otrzyma 
upusty wymienione w punkcie 25. 

12. Udzielenie upustu zostaje stwierdzone stosowną fakturą korygującą. Brak akceptu faktury 
korygującej przez Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją udziału w promocji ze skutkiem 
wstecznym i powstaniem obowiązku płatności, o którym mowa w punkcie 15 Regulaminu. 

13. Po udzieleniu upustu narzędzie nie może tańsze niż jeden złoty plus podatek VAT. 
14. Rozliczenie promocji nastąpi w ciągu 45 dni od jej zakończenia. 
15. Uczestnik który nie otrzymał rabatu jest obowiązany uiścić całą cenę narzędzia w terminie 14 dni 

od otrzymania informacji Organizatora. 
16. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z 

prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 
17. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z 

prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. 
18. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 



19. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania 
przyczyn. 

20. Akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik i Organizator zgodnie oświadczają, iż wyłączają 
rękojmię i gwarancję na narzędzie (narzędzia) wybrane do promocji przez Uczestnika.    
Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń teraz i w przyszłości 
wynikających z wyboru narzędzia, jego eksploatacji, przydatności do użytku. 

21. Biorąc udział w akcji promocyjnej Instalator, Uczestnik programu  potwierdza, że wyraża 
dobrowolna zgodę na zasady Programu  zawarte w niniejszym Regulaminie. 

22. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Organizatora. 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

24. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w 
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy 
jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora. 

 

25. PRASA ELEKTRYCZNA REMS POWER PRESS 572111 – cena  2100 zł netto 
Przy zakupach  powyżej  67 500 zł netto  upust 2099 zł netto  cena po upuście 1 zł netto 
Przy zakupach  powyżej  50 000 zł netto  upust 1600 zł netto  cena po upuście 500 zł netto 
Przy zakupach  powyżej  32 500 zł netto  upust 1100 zł netto  cena po upuście 1000 zł netto 
 
PRASA AKUMULATOROWA REMS AKKU PRESS 571013  - 3300 zł netto  
Przy zakupach powyżej  106 700 zł netto  upust 3299 zł netto  cena po upuście 1 zł netto 
Przy zakupach powyżej    89 000 zł netto  upust 2800 zł netto  cena po  upuście 500 zł netto 
Przy zakupach  powyżej   71 700 zł netto  upust 2300 z  netto  cena po upuście  1000 zł netto 
 
SZCZĘKI REMS TH  16,20,26   - 450 zł netto 
Przy zakupach powyżej  12 600 zł netto upust  449 zł netto  cena po upuście  1 zł/netto 

 

 

Zgłaszam swój udział w akcji promocyjnej „Instalator”, akceptuje warunki akcji 
promocyjnej „Instalator”  

 

Data                                                                                      Podpis 

 

 


