
REGULAMIN PROMOCJI

1. Organizatorem promocji jest firma Centrum Papieru Dariusz Jucha zwane dalej Organizatorem.

2. W promocji mogą uczestniczyć wszyscy Klienci firmy Centrum Papieru Dariusz Jucha za wyjątkiem 

określonych w p.13 Regulaminu.

3. Jako Klienta traktuje się podmiot gospodarczy, instytucję lub organizację na które wystawiana jest faktura 

i które dokonują płatności za zakupiony towar.

4. Produktem premiowym w promocji jest torba podróżna KIPSTA Away 30 o wartości 170 zł zwany dalej 

Premią przyznawany wg warunków zawartych w warunkach promocji.

5. Promocja trwa od 11.07.2018 do 31.07.2018 lub do wyczerpania puli Premii.

6. Promocja obowiązuje we wszystkich oddziałach Organizatora

7. Za każdy zakup spełniający warunki promocji Klient otrzymuje możliwość odebrania premii przy 

spełnieniu warunków:

7.1. dla otrzymania Premii niezbędne jest dokonanie zakupu plotera HP DesignJet T120 lub

HP DesignJet T520 24" lub HP DesignJet T520 36";

7.2. promocją nie są objęte zakupy dokonane w cenach promocyjnych;

7.3. przyznanie Premii możliwe jest wyłącznie, gdy faktury zakupowe zostały zapłacone w terminie.

7.4. Za datę określającą udział Klienta w promocji przyjmuje się datą wystawienia faktury za nabycie 

produktów premiowanych.

8. produkty Premiowe odbierane są osobiście przez Klientów w miejscu nabycia

(za wyjątkiem zakupów dokonanych przez Internet, gdzie Premie są wysyłane)

9. odebrane Premie nie podlegają zamianie na gotówkę i zamianie na inne;

10. Premie są dostarczane w miarę ich dostępności.

11. Każde zgłoszenie transakcji zakupowej jest weryfikowane przez Dział Handlowy Centrum Papieru.

12. W razie zwrotu produktów zakupionych w promocji Prezenty również podlegają zwrotowi. Jeżeli 

Prezenty posiadają oznaki użycia Klient jest zobowiązany do zwrotu równowartości Premii w złotych wg ich 

wartości.

13. Promocja nie dotyczy Klientów obsługiwanych na drodze wygranego przetargu, konkursu ofert, cen 

specjalnych, itp.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

15. Udział Klienta w programie oznacza akceptację warunków jej regulaminu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji bez osobnego 

powiadomienia i bez podawania przyczyn.


