
Pustków 25.04.2019 

Regulamin Promocji „Grill za Złotówkę” 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1.1. Organizatorem promocji „Grill za Złotówkę" (zwanej dalej „Promocją”), jest ZAKŁAD ŚLUSARSKO-
KOTLARSKI „KAMEN” Janusz Kamenczak, firma jednoosobowa, z siedzibą: 39-205 Pustków 402C, NIP: 872-
100-57-76, REGON 850362759 reprezentowany przez Janusza Kamenczaka – właściciela, zwany dalej 
„Organizatorem”.  

1.2. Czas trwania Promocji - promocja obejmuje zamówienia na kotły złożone w okresie od 01.05.2019 
r. do dnia 14.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów Grilli.  

1.3. Promocja skierowana jest do bezpośrednich Dystrybutorów Organizatora.  

1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

§ 2 Zasady Promocji  

2.1. Jednorazowy zakup Kotłów Organizatora za kwotę 9 900 zł netto jest premiowany możliwością 
zakupu grilla w promocyjnej cenie 1 zł netto w okresie trwania promocji. 

2.2. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 

2.3. Aby otrzymać możliwość nabycia Grilla w promocyjnej cenie, należy: 

2.3.1. Złożyć pisemne zamówienie na kotły e-mailem na adres kamen@kamen.com.pl lub faxem na 
numer 
(014) 682 10 34 lub pisemnie na adres 39-205 Pustków 402 C. 

2.3.2. Wartość pojedynczego zamówienia musi wynieść minimum 9 900 zł netto po uwzględnieniu 
wszystkich rabatów. 

2.3.3. W przypadku realizacji zamówienia w częściach, Grill zostanie dostarczony wraz z ostatnim 
Kotłem z zamówienia poprzez zafakturowanie go w promocyjnej cenie 1 zł netto. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

3.1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, np. giełdami Dystrybutorów. 

3.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora na piśmie, z podaniem 
dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: 
imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie czego reklamacja dotyczy, numer lub 
datę zamówienia, zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, czytelny podpis osoby składającej 
reklamację. 

3.3. Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia w zgłoszeniu reklamacji zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpoznania zgłoszonej reklamacji. 

3.4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 14 dni od 
momentu doręczenia Organizatorowi kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacje należy 
zgłaszać na adres siedziby Organizatora: ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI „KAMEN” Janusz Kamenczak: 
39-205 Pustków 402C. 


