Warszawa, dn. 01.10.2014r.

Szanowni Państwo!
Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi i Dystrybutorzy firmy INDEL

Świąteczna promocja 2014
Nagrody za obroty
Szanowni Państwo, chcąc uatrakcyjnić naszą ofertę przedstawiamy program
"Świąteczna promocja 2014” – nagrody za obroty.
Regulamin programu „Świąteczna promocja 2014”
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach
wzajemnych. Program jest zgodny z Kodeksem Cywilnym obowiązującym w Polsce.
§ 2.
Organizatorem programu „Świąteczna promocja 2014” (zwanym dalej "Programem") jest firma INDEL z siedzibą
w Warszawie, Al. Niepodległości 245/112, 02-009 Warszawa (zwana dalej "Organizatorem").
§ 3.
Program prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.10.2014r. do 31.10.2014r.
Regulamin programu jest w języku polskim.
Uczestnicy i zasady Programu
§ 4.
Program skierowany jest do Firm oraz osób z firm składających zamówienia zwanych dalej Uczestnikami.
Firmy to Autoryzowani Przedstawiciele Handlowi firmy INDEL w skrócie APH. Osoby składające zamówienia są to
osoby, które będą podpisane pod pisemnym zamówieniem bądź przy składaniu telefonicznego zamówienia poproszą,
aby wpisać ich nazwisko, jako zamawiającego. Jeżeli z danej firmy zamówienia będzie składało kilka osób to tylko
jedna z nich otrzyma nagrodę, ta, która złoży zamówienia na największą wartość i za które zapłata będzie uregulowana
terminowo JEDNAK NIE POŹNIEJ NIŻ DO 10.12.2014, zgodnie z regulaminem programu.
§ 5.
Wszystkie zakupy dokonane przez Uczestników u Organizatora w terminie trwania programu z uregulowanymi
w terminie płatnościami, JEDNAK NIE POŹNIEJ NIŻ DO 10.12.2014 (TAK BY BYŁA MOŻLIWOŚĆ ICH
ROZLICZENIA I WYSŁANIA NAGRÓD PRZED ŚWIĘTAMI), biorą udział w Programie. Zakupiony towar nie
może zostać zwrócony.
Nagrody
§ 6.
Program polega na nagradzaniu Uczestników odpłatnymi nagrodami rzeczowymi wymienionymi i opisanymi
w Tabeli nagród zawartej w paragrafie 9 za dokonane zakupy u Organizatora. Koszt każdej nagrody wynosi 1 zł netto.

Uczestnikowi Programu przysługuje, co najmniej jedna nagroda lub kilka (wskazany zestaw) nagród –
do wyboru.
Rodzaj i wartość nagród zależy od osiągniętego progu zakupowego - obrotu - wielkości zakupów netto wynikających z
faktur zsumowanych za okres trwania programu i przypisana jest procentowo do danego progu zakupowego.
§ 7.
W programie nie biorą udziału faktury zakupowe za rozszerzenie i pakiety mające możliwość zwrotu towaru. Chyba, że
Uczestnik oświadczy, iż chce, aby taka faktura brała udział w programie i wówczas nie będzie zwracał towaru, a termin
płatności będzie standardowy lub wynikający z zasad promocji. Oświadczenie może być ustne lub pisemne, ale musi
być dokonane przed upływem terminu płatności.
§ 8.
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup u Organizatora dowolnych produktów za minimalną
kwotę 1500 zł netto, która uprawnia uczestnika do otrzymania nagrody oraz uregulowanie płatności za
zakupiony towar.

Tabela nagród
Lp.

Minimalna kwota
netto dokonanych
zakupów

1

1 500 zł

2

2 500 zł

3

5 000 zł

4

8 000 zł

5

12 000 zł

6

20 000 zł

7

50 000 zł

Nagroda
Głośniki LOGIC CONCEPT lub
Pamięć SONY Micro 16 GB lub
Kalkulator VECTOR + Waga łazienkowa APOLLO lub
Dziurkacz MAPED + Latarka PHILIPS
Słuchawki CREATIVE lub
Klawiatura LOGITECH lub
Kalkulator CITIZEN + Suszarka do włosów BOSCH lub
Myszka MICROSOFT + Waga łazienkowa SENSOR
Blu-ray SONY lub
Dysk zewnętrzny WD 1 TB lub
Klawiatura LOGITECH z myszką + Ramka cyfrowa HAMA lub
Router TP-LINK + Bender ZELMER
Tablet LENOVO 8 [cal] lub
Ekspres ciśnieniowy ZELMER lub
Blu-ray PHILIPS + Suszarka spożywcza ZELMER lub
Niszczarka FELLOWES + Głośniki MODECOM
Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG lub
Telewizor 32 [cal] PANASONIC lub
Faks PANASONIC + Aparat cyfrowy SONY lub
Dysk zewnętrzny WD 2 TB + Alkomat SENTECH
Notebook LENOVO lub
Tablet APPLE iPad lub
Konsola Xbox 360 + Kamera cyfrowa JVC lub
Urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet + Robot kuchenny BOSCH
Kino domowe ONKYO lub
Telewizor 48 [cal] SAMSUNG lub
Ekspres ciśnieniowy KRUPS + Smartfon APPLE I Phone 5s (16GB) lub
Aparat CANON 700D + Ultrabook ACER 2 w 1

Wartość
rynkowa
nagrody

Co stanowi ok.
% wartości
nagrody

60 zł

4%

125 zł

5%

300 zł

6%

560 zł

7%

960 zł

8%

1 800 zł

9%

5 000 zł

10%

§ 10.
Nagrody zostaną ustalone z Uczestnikiem telefonicznie lub mailowo. UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK WSKAZAĆ
NAGRODĘ DO 15.12.2014R, W PRZECIWNYM RAZIE ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE
DOSTARCZENIA NAGRODY PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGONARODZENIA - GRUDZIEŃ 2014R. Nagrody
dostarczone będą na koszt Organizatora za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 22.12.2014 lub w późniejszym
terminie, po zakończeniu Programu. Uczestnik, który zakwalifikuje się na nagrodę zostanie o tym poinformowany.
§ 11.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagród na inne o tym samym
charakterze i podobnej wartości rynkowej. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani też
na inne przedmioty.
Postanowienia końcowe
§ 12.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagród.
2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie od momentu zakończenia
Programu nie później niż do 31.01.2015r.
§ 13.
1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia lub anulowania
organizacji Programu w trakcie jego trwania.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu Organizator Programu opublikuje
informację ze stosownym wyprzedzeniem.
§ 14.
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane
przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w hurtowni Organizatora oraz na stronie internetowej www.indel.pl
Serdecznie pozdrawiam

Właściciel KRZYSZTOF KLIBISZ

