
                                                  

Regulamin promocji  

„Kup pompę zgarnij stówkę” 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej dalej Promocją, jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. 

ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy.  

2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży sieci Tadmar dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, które w dniu rozpoczęcia Promocji prowadzą 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej 

Uczestnikiem, którzy otrzymali regulamin promocji.  

3. Czas trwania promocji: od 16 października 2017 do 31 grudnia 2017 lub do wyczerpania 

zapasów produktów promocyjnych. 

4. Nagroda: bony Sodexo o wartości 100 zł  

5. Promocją objęte są następujące produkty marki ALTECH dostępne w ofercie sieci TADMAR: 

ALTH-195086, ALTH-195213, ALTH-177194, ALTH-952462. 

6. Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi dowolną pompę ciepła ALTECH 

wymienioną w pkt 4 regulaminu otrzyma nagrodę w postaci bonów Sodexo o wartości 100 zł. 

7. W przypadku zakupów ilości będącej wielokrotnością Uczestnikowi przysługuje wielokrotność 

nagród. 

8. Nagrody Uczestnicy otrzymają na podstawie poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia 

Nagrody stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu promocji.  

9. Czytelnie wypełniony Formularz Zamówienia Nagrody powinien być przekazany pracownikowi 

Centrum Instalacji Tadmar nie później niż do 31 grudnia 2017. 

10. Przedstawiciele Tadmar, którzy otrzymają zamówienia nagród od uczestników promocji, 

zobowiązani są do przekazania ich do Centrali pocztą, faksem lub zeskanowane pocztą 

elektroniczną (najpóźniej do 5 stycznia) 

11. Wysyłka nagród odbędzie się kurierem na adres wpisany na Formularzu Zamówienia Nagrody.  

12. Odbiór bonu musi być potwierdzony „Protokołem Odbioru Nagrody” stanowiącym Załącznik nr 2 

do regulaminu promocji. 

13. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć 

ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

14. Nagroda nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce. 

15. Organizator informuje, że nagrody wydane w programie stanowią dla Uczestnika przychód 

z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. 

 


