REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Pracuj lżej dzięki bonusom "
ROZDZIAŁ I
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. w akcji promocyjnej pod nazwą „Pracuj lżej dzięki bonusom ".

firmy

1.2. Organizatorem akcji „Pracuj lżej dzięki bonusom " zwanej dalej Akcją Promocyjną jest firma
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 287 w Legnicy, NIP 972-00-50-752, zwana
dalej Organizatorem akcji.
1.3. Uczestnikiem akcji „Pracuj lżej dzięki bonusom " może zostać klient firmy Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
oraz inna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zwana dalej klientem, nabywająca
produkty marki UZIN mająca siedzibę:
a) na terenie Polski
b) na terenie krajów bałtyckich: Litwa, Łotwa , Estonia
1.4. Celem Akcji jest propagowanie i rozpowszechnianie masy niwelującej UZIN NC 152 Turbo

2. Zasady Akcji Promocyjnej
2.1. Promocja dotyczy sprzedaży masy szpachlowej marki Uzin wymienionej w pkt.2.2
2.2. Produkt objęty promocją:


masa niwelująca UZIN NC 152 Turbo nr art. #82052

2.3. Każdy Klient, który zakupi 3 pełne palety masy UZIN NC 152 Turbo wymienionej w pkt. 2.2 otrzyma
gratis opakowanie Uzin U-TACK oraz wózek transportowy:
a) w cenie 1,00 PLN netto klienci, o których mowa pkt. 1.3 a.
b) w cenie 1,00 € klienci, o których mowa w pkt. 1.3 b.
2.4. Zakup produktu objętego promocją nie musi być jednorazowy
2.5.Odbiór nagród nastąpi po spełnieniu przez zamawiającego warunków promocji. Dostawa promocji
nastąpi przy okazji realizacji zlecenia lub poprzez przekazanie przez doradców handlowych firmy
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

2.5
Warunkiem
przekazania
UZIN UTZ POLSKA Sp. z o.o.

jest

nagrody

brak

zaległości

płatniczych

wobec

2.6. Czas trwania promocji: 01.02.2018 – 30.04.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
2.7. W przypadku rezygnacji z zakupów, reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru na inny lub
odstąpienia od umowy, będzie to skutkowało zwrotem wózka zakupionego po promocyjnej cenie
w nienaruszonym stanie.
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3. Inne postanowienia
3.1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
3.2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od daty zakończenia
promocji:
 bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta Uzin Utz Polska Sp. z o.o.w formie pisemnej
 przesłac listownie na adres firmy Uzin Utz Polska Sp. z o.o. (Koordynator sprzedaży markiWOLFF).
 przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data nadania pisma w
 urzędzie pocztowym
 telefonicznie: 076-723-91-64
 przy
użyciu
poczty
elektronicznej,
przesyłając
korespondencję
na
adres
e-mail: agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com
3.3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.
3.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z Klientem, tj. imię i nazwisko, adres,
telefon oraz opis i powód reklamacji.
3.5. Jednostką odpowiedzialna za przebieg akcji promocyjnej jest Dział Obsługi Klienta.
3.6. Firma Uzin Utz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia Akcji Promocyjnej w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu
odpowiednich form informacji i zawiadomień klientów.
3.7. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Promocji nie może naruszyć praw nabytych przez Uczestników do chwili zawieszenia lub zakończenia Promocji.
3.8. Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody
Organizatora.
3.9. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawch nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.10. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Regulamiem będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo, ze względu na siedzibę Organizatora.

Legnica,27.12.2017 r.
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