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Regulamin promocji 
 

                                                  

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „FOOTBALLOWA PROMOCJA 

TADMAR ” (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem promocji, jest TADMAR Sp. z o. o. ul. Torowa 2/4, 61 - 315 Poznań, Sąd Rejonowy                   

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy (zwany dalej „Organizatorem”). 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 
 

1. 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.  

2. Przystąpienie do uczestnictwa w promocji będzie równoznaczne z uznaniem akceptacji przez Uczestnika 

postawień niniejszego regulaminu.  

§ 3. Zasady Promocji 

1. Czas trwania promocji: 20.10 – 18.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasu piłek. 

2. Promocja organizowana jest we wszystkich Punktach Sprzedaży TADMAR. 

3. Promocją objęte są wszystkie towary dostępne w ofercie TADMAR. 

4. Zasady: 

• Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji dokona jednorazowo zakupu na kwotę 

poniżej 1500 zł netto ma prawo zakupić piłkę Ferrari (w wybranym kolorze) lub niebieską                   

z logotypem TADMAR w cenie 99 zł netto; 

• Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji dokona jednorazowo zakupu na kwotę 1500 

– 3000 zł netto ma prawo zakupić piłkę Ferrari (w wybranym kolorze) lub niebieską z logotypem 

TADMAR w cenie 49 zł netto; 

• Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji dokona jednorazowo zakupu na kwotę 

powyżej 3000 zł netto ma prawo zakupić piłkę Ferrari (w wybranym kolorze) lub niebieską               

z logotypem TADMAR w cenie 1 zł netto. 

5. Nagrody: piłka z logotypem TADMAR w kolorze niebieskim, piłki marki Ferrari w kolorze: białym, żółtym, 

czerwonym oraz czarnym 

Indeksy TADMAR Nazwa Dostępna liczba piłek 

1016-337790 Piłka FERRARI czarna 1000 sztuk 

1016-337792 Piłka FERRARI czerwona 1000 sztuk 

1016-337793 Piłka FERRARI biała 1000 sztuk 

1016-337794 Piłka FERRARI żółta 1000 sztuk 

1016-337796 Piłka niebieska z logo TADMAR 1000 sztuk 



 

TADMAR sp. z o.o., ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, NIP: 782-29-07-770, REGON: 521365497 

office@tadmar.pl, www.tadmar.pl 

 

 

6. Uczestnik promocji aby zakupić nagrodę w promocyjnej cenie musi dokonać jednorazowego zakupu na 

kwotę określoną w § 3 pkt. 4. Zakupiony towar i wybrana piłka muszą znajdować się na jednej fakturze. Do 

jednej faktury powyżej 3000 zł netto można zakupić 1 piłkę. Uczestnik promocji może zakupić w całym 

okresie trwania promocji maksymalnie 10 piłek. 

7. Uczestnik promocji będzie mógł wybrać kolor piłki, który go interesuje w punkcie sprzedaży TADMAR, w 

którym został dokonany zakup produktów. 

8. W przypadku wyczerpania zapasu piłek o możliwości ich zakupu w cenie promocyjnej będzie decydowała 

kolejność. 

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

z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

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

 

§ 4. Reklamacje 
 

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres TADMAR Centrala, ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań  

lub w formie e-mail kierowanego na adres: marketing2@tadmar.pl . 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą 

reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Przystąpienie do uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z uznaniem akceptacji przez Uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z akcją promocyjną zostały zawarte w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


