
 

 

        Regulamin promocji 
 

                                                  

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej: „PROMOCJA PP-R ALTECH                

LUTY 2022” (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem promocji, 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. 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: 1  – 28 luty 2022 r. lub do wyczerpania zapasu nagród. 

2. Promocja organizowana jest we wszystkich Punktach Sprzedaży sieci Tadmar. 

3. Promocją objęte są produkty systemu PP-R marki ALTECH dostępne w ofercie sieci TADMAR – Załącznik nr 

1 do regulaminu. 

4. Zasady:  

- Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi produkty objęte promocją za kwotę minimum 

12 000 zł netto ma prawo zakupić zestaw instalacyjny SIGM-963404 (zgrzewarka 1400W + nasadki 

grzewcze fi 20 /25/32) w cenie 10 zł netto . 

5. Nagrody: zestaw instalacyjny SIGM-963404 (zgrzewarka 1400W + nasadki grzewcze fi 20 /25/32). 

6. Uczestnik promocji aby zakupić zestaw instalacyjny w promocyjnej cenie wypełnia formularz zamówienia 

produktu promocyjnego (Załącznik nr 2 do regulaminu).  

7. Czytelnie wypełniony formularz zamówienia musi zostać przekazany pracownikowi Centrum Instalacji 

Tadmar lub przesłany do Centrali sieci Tadmar najpóźniej do 11 marca 2022. W przypadku wyczerpania 



 

 

zapasu nagród o możliwości zakupu będzie decydowała kolejność wpływu formularza zamówienia do 

centrali sieci Tadmar (adres: ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań). 

8. Na podstawie wypełnionego formularza zamówienia produktu promocyjnego, Uczestnik promocji będzie 

mógł zakupić zestaw instalacyjny w promocyjnej cenie w terminie od 21 marca 2022 w punkcie sprzedaży 

Tadmar, w którym został dokonany zakup produktów objętych promocją. 

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: marketing@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 3 do Regulaminu.  
 

 

 
 

 


