REGULAMIN PROMOCJI
„FESTOOL ROADSHOW”

1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się

promocja pod nazwą „FESTOOL ROADSHOW.”, („Promocja”).
2.

Organizatorem Promocji jest Italcolor Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie

Trybunalskim przy ul. Glinianej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094590 („Organizator”).
3.

Promocja obowiązuje od dnia 29.10.2014 do 12.11.2014 która to rozpocznie się

podczas pokazu Organizatora i producenta elektronarzędzi marki „Festool”, tj. Festool Polska
Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowie k. Warszawy, który odbędzie się w siedzibie Organizatora
w dniu 29.10.2014 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 („Pokaz”).
4.

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy

nabędą od

Organizatora w okresie od 29.10.2014 do 12.11.2014 produkty znajdujące się w ofercie
Organizatora („Produkty”), o minimalnej łącznej wartości określonej w niniejszym
Regulaminie (zwani dalej „Uczestnikami Promocji”).
5.

Uczestnicy Promocji, którzy podczas Promocji złożą u Organizatora zamówienie na

Produkty o wartości:
a) co najmniej 30.000,00 zł netto nabywają prawo do zakupu u Organizatora
odkurzacza INDEX 583490 („Produkt promocyjny”) w cenie 1,00 zł netto w
terminie do dnia 12.11.2014 r.,
b) co najmniej 22.000,00 zł netto nabywają prawo do zakupu u Organizatora
szlifierki INDEX 571898 („Produkt promocyjny”) w cenie 1,00 zł netto w
terminie do dnia 12.11.2014 r.,
c) co najmniej 15.000,00 zł netto klient otrzymuje nabywają prawo do zakupu u
Organizatora wkrętarki INDEX 564252 („Produkt promocyjny”) w cenie 1,00 zł
netto w terminie do dnia 12.11.2014 r.
6.

Wartość Produktów promocyjnych liczona jest według cennika Organizatora

obowiązującego w dniu Pokazu.
7.

Warunkiem możliwości zakupu Produktów promocyjnych na warunkach określonych

w Regulaminie jest wystawienie przez Organizatora faktury VAT obejmującej zamówienie, o

którym mowa w pkt 5 najpóźniej w dniu 12.11.2014 r. (nie dotyczy sytuacji, w których
wystawienie faktury VAT w późniejszym terminie wynikać będzie z przyczyn leżących po
stronie Organizatora).
8.

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do dokonania zakupu dowolnej liczby

Produktów Promocyjnych.
9.

Uczestnicy promocji, którzy dokonają płatności za Produkty:
a)

gotówką w dniu Promocji tj. 29.10.214 otrzymają dodatkowy rabat w wysokości
3% całkowitej wartości netto zamówienia;

b)

gotówką w terminie do dnia 12.11.2014 r. otrzymają dodatkowy rabat w wysokości
2% całkowitej wartości netto zamówienia.

10.

Promocja nie sumuje się z pozostałymi promocjami rabatowymi organizowanymi

przez Organizatora.
11.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Promocji

Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na:
a) zasady Promocji określone w Regulaminie
b) przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Promocji i wypełnienia
obowiązków podatkowych ciążących na Organizatorze,
c) publikację danych Uczestnika Promocji (kwota zamówienia + dane firmy/imię,
nazwisko osoby fizycznej) na stronie www.italcolor.pl.
12.

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.
zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Promocji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania.
13.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd

powszechny.
14.

Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.

