
 

 

Regulamin promocji  

„Promocja Danfoss 2017” 

 

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 wybranych 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. Termin trwania promocji: 6 listopada do 31 grudnia 2017 r lub do wyczerpania produktów 

promocyjnych. 

4. Nagroda: klucz nastawny ROTHENBERGER typu żabka SP 10 Nr 70528 

5. Promocją objęte są wszystkie głowice i zawory termostatyczne DANFOSS z wyłączeniem 

zestawów z głowicą Panda, dostępne w ofercie sieci Tadmar. 

6. Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu produktów 

wymienionych w pkt 5 za minimum 800 zł netto otrzyma nagrodę w postaci klucza nastawnego 

ROTHENBERGER typu żabka Nr 70528. 

7. Obowiązuje wielokrotność nagród (tzn. za każde jednorazowo wydane 800 zł netto klient ma 

prawo do odbioru nagrody). Jeden Klient może otrzymać max. 5 nagród w promocji. 

8. Nagrody Uczestnicy otrzymają od przedstawicieli hurtowni Tadmar lub z dostawą zamówionego 

towaru na podstawie poprawnie wypełnionego Formularza Zamówienia Nagrody, nie później niż 

do 31 stycznia 2018.  

9. Czytelnie wypełniony Formularz Zamówienia Nagrody wraz z kserokopią faktury powinien być 

przekazany przedstawicielowi hurtowni Tadmar. 

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 10 stycznia 2018). 

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

ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

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

13. Zakup inwestycyjny jest wyłączony z promocji 

14. Promocja Danfoss nie łączy się z pozostałymi akcjami organizowanymi przez Danfoss 

Poland sp. z o.o. 

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

z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. 

 


