REGULAMIN PROMOCJI
SPINEK I ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

1.

Organizatorem promocji jest firma Danuta Świst XENO ŚWIST, ul. Piaskowa 40, 71-751 Szczecin (NIP
851-185-85-09).

2.

Czas trwania promocji: od 03.08.2020 r. do momentu wyczerpania zapasu nagród lub ogłoszenia
zakończenia promocji. W promocji dostępnych jest 300 szt. nagród.

3.

Promocja jest adresowana wyłącznie do zarejestrowanych i aktywnych – w bazie danych Organizatora
– podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę główną na terenie RP oraz indywidualny numer
klienta w Danuta Świst XENO ŚWIST.

4.

Produkty objęte promocją – spinki i elementy montażowe – dostępne w ofercie firmy Danuta Świst XENO
ŚWIST.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dotyczącymi promowanego asortymentu
(wymienionemu w pkt. 4) i trwającymi w tym samym czasie.
6. W ramach promocji, sumowane w ciągu jednego dnia kalendarzowego zakupy produktów objętych
promocją (pkt. 4) na kwotę 300 zł netto (i jej wielokrotności) premiujemy pojemnikiem modułowym na
spinki* w cenie 1 zł netto.
*Jeden pojemnik na spinki składa się z 10 modułów z szufladkami. Zdjęcie pojemnika
prezentowane na ulotce jest wyłącznie poglądowe, poszczególne pojemniki nie są oklejone
naklejkami (naklejki dołączane są luzem).
7.

Pojemniki modułowe z szufladkami na spinki, o których mowa w pkt. 6 będą dołączane do wysyłki
w dniu spełnienia warunku lub w dniu następnym (lub innym ustalonym dniu).

8.

Zakupy produktów objętych promocją będą pomniejszane o ich zwroty. W uzasadnionych przypadkach
Organizator może zażądać zwrotu produktu/produktów premiowych.

9.

Ewentualne reklamacje dotyczące promocji (wymagają zachowania formy pisemnej) prosimy przesyłać
mailem na adres biuro@swist.pl do 30 dni od dnia zakończenia promocji. Kontakt telefoniczny pod
numerem 91 812 51 25.

10. Produkty premiowe nie mogą zostać zamienione na równowartość w gotówce, ani na inne niż te, które
są wymienione w punkcie 6 i prezentowane na zdjęciach w ulotce towarzyszącej promocji.
11. Organizator zastrzega prawo do zmiany nagród na porównywalne oraz prawo do możliwości
wstrzymania ich wydania do momentu uregulowania przeterminowanych należności względem Danuta
Świst XENO ŚWIST.
12. Uczestnikami promocji nie mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
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