
Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji  o nazwie Ogrodowa promocja 

 

§1. Wprowadzenie 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania oraz warunki 

uczestnictwa w Promocji Ogrodowa promocja  zwanej dalej „Promocją”.   

§2. Promocja 

1. Promocja jest organizowana przez firmę  Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie 

(kod pocztowy 64-200) przy ul. Gajewskich 32, zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000371343 przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, posiadającą numer 

NIP 915-16-26-618 oraz identyfikator statystyczny REGON 932712874 zwaną dalej 

„Organizatorem”. 

2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oddziałach 

Organizatora. 

3. Celem Promocji jest budowanie świadomości marki PCE oraz zwiększenie sprzedaży jej 

produktów. 

4. Promocja trwa od 04.06 do 04.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  

5. W czasie trwania promocji Organizator może zawiesić Promocję na wybrany okres  

w dowolnym terminie, bez podania przyczyny zawieszenia. Organizator poinformuje  

o zawieszeniu Promocji i okresie obowiązywania tego zawieszenia w materiałach 

reklamowych, w punktach sprzedaży sieci Kaczmarek Electric oraz na stronie internetowej 

Organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Programu. 

6. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów marki PCE. 

7. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Organizatora (zwani dalej 

„Uczestnikami”). Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, 

Dystrybutorzy z branży elektrotechnicznej oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

8. Uczestnik przystępuje do Promocji z chwilą dopełnienia następujących czynności:  

a. zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu,  

b. wypełnienia formularza zamówienia nagrody. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup skumulowany produktów objętych  

promocją, wskazanych w pkt.6 niniejszego paragrafu, o wartości minimum 2 500 PLN 

netto, potwierdzony fakturą VAT. 

10. Z promocji wyłączone są zakupy inwestycyjne, dokonane na specjalnych warunkach, 

odbiegających od obowiązującej oferty, uzgodnionych wyłącznie pod dany kontrakt.  

11. Uczestnik, który dokonuje zakupów w Kaczmarek Electric w imieniu i na rzecz osoby 

trzeciej, jest zobowiązana dopełnić w sposób przejrzysty i rzetelny obowiązków 

informacyjnych wobec tej osoby, a w szczególności poinformowania osoby trzeciej  

o udziale w Promocji. 

12. Uczestnik opisany w pkt. 11, poprzez przystąpienie do Promocji oświadcza, że dopełnił 

wskazanych w Regulaminie obowiązków informacyjnych wobec osoby trzeciej. 

  



§3. Nagrody 

1. Uczestnik promocji za zakup produktów promocyjnych o wartości minimum 2 500 PLN 

netto potwierdzony fakturą VAT nabywa prawo do nagrody, którą jest możliwość 

dokonania zakupu Słupka srebrnego 2GS VARIO 3/3 (produkt z aluminium) w 

promocyjnej cenie 1 PLN netto. 

2. Uczestnik może otrzymać w promocji maksymalnie 2 sztuk nagród (słownie: dwie 

nagrody). Ilość nagród ograniczona. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym na wartość pieniężną.   

4. Warunkiem uzyskania nagrody jest dokonanie zakupu potwierdzone wystawieniem 

faktury VAT przez Organizatora w okresie trwania Promocji oraz złożenie zamówienia 

nagrody poprzez formularz zamówienia nagrody dostępny w punktach sprzedaży i/lub  

na stronie Organizatora. Wypełniony i podpisany formularz musi zostać dostarczony na 

adres Kaczmarek Electric S.A ul. Bułgarska 69/73 lok 11; 60-320 Poznań lub e-mail 

promocje@ke.pl  

5. Nagrody są przekazywane w punktach sprzedaży Kaczmarek Electric  w terminie 

maksymalnie do 30 dni od zakończenia Promocji lub wysyłane na wskazany adres  

w formularzu zamówienia nagrody wraz z fakturą VAT zakupu nagrody w wysokości 1 PLN 

netto.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym 

poinformuje Uczestnika. 

7. Nagrody przekazane są uczestnikowi po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury VAT 

na  Uczestnika w cenie promocyjnej 1 PLN netto za sztukę.  

8. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli nagród. O kolejności przyznania nagrody 

uczestnikowi decyduje data na fakturze. 

9. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter 

informacyjny. Wygląd nagród może się różnić od produktów przedstawionych na zdjęciach 

wykorzystanych w materiałach promocyjnych. 

10. W przypadku braku dostępności nagród wymienionych w regulaminie, Organizator 

zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na dostępny na rynku model o podobnych 

parametrach technicznych i wartości rynkowej.   

11. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Organizatora oraz zwroty towarów promocyjnych 

mogą być podstawą do anulowania prawa do nagrody. W przypadku zaistnienia takich 

okoliczności Organizator poinformuje Uczestnika o anulowaniu prawa do nagrody.  

12. W przypadku opóźnienia w płatności za jakiekolwiek zobowiązania Uczestnika lub osoby 

trzeciej, w imieniu i na rzecz której dokonany został zakup, względem Organizatora, 

Nagroda będzie wydana dopiero po uregulowaniu zaległych należności.  

13. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 5 dni roboczych względem 

wskazanego na fakturze terminu płatności w okresie 30 dni od zakończenia Promocji, 

Nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

14. Osobą uprawnioną do rozstrzygania sporów w zakresie przyznania nagród jest Dyrektor 

Marketingu i Sprzedaży Kaczmarek Electric. 

  

mailto:promocje@ke.pl


§5. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być 

zgłaszane po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do 30  dni  

po zakończeniu Promocji (decyduje data stempla pocztowego).   

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres Kaczmarek 

Electric S.A. ul. Bułgarska 69/73 lok 11; 60-320 Poznań Organizatora z dopiskiem  

Organizatora z dopiskiem  Ogrodowa promocja. 

3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Zgłoszenie  

reklamacji powinno zawierać następujące dane Uczestnika: firmę, imię i nazwisko 

osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Promocji, adres  

do korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych od ich otrzymania. 

5. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na przepisach Kodeksu 

Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. 

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę wnoszącą reklamację 

listem poleconym, wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia 

reklamacji. W przypadku uznania reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony 

 o sposobie zadośćuczynienia.   

§6. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest  

do wartości nagrody określonej w Regulaminie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Nagród.   

3. Reklamacje złożone po terminie określonym w regulaminie  nie będą rozpatrywane.   

§7. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia 

Promocji, a ich wykładnia należy wyłącznie od Organizatora.  

2. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie 

internetowym organizatora czyli na www.ke.pl.  

3. Uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają 

przeniesieniu na osoby trzecie.  

4. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Promocją, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

Uczestnika może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego dopiero  

po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.   

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje  

się przepisy Kodeksu Cywilnego.   

 

 

 


