REGULAMIN PROMOCJI
„DAB E.SYBOX + E.SYWALL ZA 1 ZŁ”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji pod nazwą „DAB
E.SYBOX + E.SYWALL ZA 1 ZŁ” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest DAB Pumps Poland Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Warszawie,
ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517809.
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.
§ 2 Czas trwania
Promocja trwa od 1.03.2018 do 31.07.2018. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego
zakończenia promocji w przypadku wyczerpania przedmiotów promocji.
§ 3 Definicje
Zastosowane w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Uczestnik – Instalator, przez którego rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie
instalacji urządzeń grzewczych i sanitarnych przy wykorzystaniu produktów z oferty Organizatora,
który w czasie trwania promocji dokona u Dystrybutora zakupu Przedmiotu Promocji, z wyłączeniem:
pracowników Organizatora, Dystrybutorów, a także pracowników i współpracowników
Dystrybutorów świadczących na rzecz Dystrybutora pracę, także na podstawie umów innych niż
umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Uczestnik może
wielokrotnie brać udział w Promocji z zastrzeżeniem konieczności każdorazowego spełnienia
warunków udziału w Promocji.
b) Przedmiot Promocji – zakup jednego z dwóch produktów promocyjnych:
- E.SYBOX stanowiący artykuł o numerze katalogowym 60147200
- E.SYBOX MINI 3 stanowiący artykuł o numerze katalogowym 60179457
c) Akcesorium za 1 zł – uchwyt mocujący E.SYWALL o numerze katalogowym 60161442 , dodawany
do każdego zakupionego przedmiotu promocji (§ 3 punkt b) za dodatkową opłatą w wysokości 1 zł
brutto
c) Dystrybutor – kontrahent Organizatora, który w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
prowadzi stałą sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.

§ 4 Przedmiot Promocji
1. Każdy produkt promocyjny składa się z jednej pompy DAB w oryginalnym opakowaniu oraz
jednego akcesorium za 1 zł. Produkty promocyjne wraz z akcesorium są dostępne u Dystrybutorów
współpracujących z DAB Pumps Poland Sp. z o.o..

2. W przypadku, gdy w imieniu Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, odbioru Przedmiotu
Promocji dokonuje jej przedstawiciel (np. pracownik lub współpracownik) uważa się, iż Przedmiot
Promocji wraz z nagrodą gwarantowaną otrzymał Uczestnik niebędący osobą fizyczną,
reprezentowany przez tego przedstawiciela.
§ 5 Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik powinien poinformować
Organizatora.
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Promocji na adres DAB Pumps
Poland Sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60; 02-188 Warszawa, pisemnie z dopiskiem Promocja „DAB
E.SYBOX + E.SYWALL ZA 1 ZŁ” wraz informacją o miejscu nabycia Przedmiotu Promocji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.dabpumps.com.pl
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w
Regulaminie.
3. O zakończeniu Promocji na skutek okoliczności, o których mowa w § 2, Organizator poinformuje
na stronie internetowej www.dabpumps.com.pl
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Promocji jest DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695Warszawa. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo
dostępu do treści danych i ich poprawiania. Dane będą przetwarzane w zakresie i celach związanych
z uczestnictwem w Promocji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
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