Regulamin sprzedaży promocyjnej „Promocja jesienna 2017”
1.
Organizator i nazwa promocji.
Organizatorem promocji jest firma IVT Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Wysogotowie, ul. Kamienna 26B, 62-081
Przeźmierowo, NIP 781-10-09-978 („Organizator”).
Sprzedaż promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Promocja jesienna 2017”.
2.
Uczestnicy promocji.
Uczestnikami promocji mogą zostać wyłącznie firmy handlowe, prowadzące działalność gospodarczą, których
przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż pokryć dachowych.
Promocja nie jest skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
3.
Czas trwania promocji.
Czas trwania promocji został określony od dnia 25 września do 21 października 2017 roku włącznie.
O zaliczeniu danego zamówienia, jako promocyjne decyduje data złożenia zmówienia.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia promocji, bez dodatkowego powiadomienia
odbiorców, a jedynie umieszczając informacje na stronie internetowej.
4.

Zasady ogólne promocji.
4.1 Dla zamówień promocyjnych nie mają zastosowania inne, wcześniej ustalone rabaty, z wyjątkiem rabatu za
płatność gotówką.
4.2 W promocji mogą wziąć udział firmy handlowe, które w dniu złożenia zamówienia nie mają zaległości
płatniczych względem Organizatora.
4.3 Zasady szczegółowe promocji:
Pakiet I
Jednorazowy zakup towarów z oferty IVT Polska o łącznej minimalnej wartości 8.000 PLN netto,
upoważnia do promocyjnego zakupu jednego z niżej wymienionych produktów w cenie 1 PLN netto/szt.:
1.1. Karta Prezentowa MEDIAEXPERT o wartości 400 zł brutto
1.2. Karta Prezentowa DECATHLON o wartości 400 zł brutto
1.3. Karta Prezentowa ORLEN o wartości 400 zł brutto
Pakiet II
Jednorazowy zakup towarów z oferty IVT Polska o łącznej minimalnej wartości 15.000 PLN netto,
upoważnia do promocyjnego zakupu jednego z niżej wymienionych produktów w cenie 1 PLN netto/szt.:
2.1. Karta Prezentowa MEDIAEXPERT o wartości 1000 zł brutto
2.2. Karta Prezentowa DECATHLON o wartości 1000 zł brutto
2.3. Karta Prezentowa ORLEN o wartości 1000 zł brutto
Pakiet III
Jednorazowy zakup towarów z oferty IVT Polska o łącznej minimalnej wartości 30.000 PLN netto,
upoważnia do promocyjnego zakupu jednego z niżej wymienionych produktów w cenie 1 PLN netto/szt.:
3.1. Karta Prezentowa MEDIAEXPERT o wartości 2500 zł brutto
3.2. Karta Prezentowa DECATHLON o wartości 2500 zł brutto
3.3. Karta Prezentowa ORLEN o wartości 2500 zł brutto
4.4 Zamówienia promocyjne muszą być opatrzone hasłem „PROMOCJA” i mieć zaznaczony wybrany wariant
wraz z preferowanym produktem promocyjnym.
4.5 W razie braku dostępności poszczególnych produktów promocyjnych Organizator promocji jest
zobowiązany do zaoferowania produktu o parametrach równorzędnych.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany produktów promocyjnych na inne o równoważnych
parametrach technicznych i wartości.
4.7 Prezentowane fotografie mają charakter jedynie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych.
4.8 Wszelkie znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli i wykorzystywane są za zezwoleniem.
4.9 Zakupione w promocyjnej cenie produkty dostarczone zostaną do Uczestników poprzez przedstawicieli
handlowych Organizatora promocji lub firmę kurierską.
4.10 Brak zapłaty za zakupiony towar w wyznaczonym terminie, wskazanym na fakturze, powoduje
niedochowanie warunków promocji i w związku z powyższym skutkować może brakiem możliwości zakupu
promocyjnego kart prezentowych.
4.11 Przy wyborze produktu „Karta Prezentowa MEDIAEXPERT” dodatkowo obowiązuje regulamin zamieszczony
na www.mediaexpert.pl.
4.12 Przy wyborze produktu „Karta Prezentowa DECATHLON” dodatkowo obowiązuje regulamin zamieszczony
na www.decathlon.pl.
4.13 Przy wyborze produktu „Karta Prezentowa ORLEN” dodatkowo obowiązuje regulamin zamieszczony na
www.orlen.pl.

