Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji.
„Wiosenne naświetlanie z Signify”

§1. Wprowadzenie
1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w niniejszej
promocji.
§2. Zasady promocji.
1. Promocja jest organizowana przez firmę ELGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
ul. Składowa 20 („Organizator”).
2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Promocja”).
3. Promocja trwa od 30.03.2020 r. 30.04.2020r.
4. Promocja polega na premiowaniu zakupów w Elgra Sp. z o.o.
5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, instalatorzy oraz podhurtownie
(„Uczestnik”).
6. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
7. Z promocji wyłączone są zakupy inwestycyjne.
8. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
§3. Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik musi złożyć zamówienie na towary objęte promocją
drogą e-mailową, faksem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Organizatora w terminie
od dnia 30.03.2020r. do dnia 30.04.2020r.
2. Przy każdorazowym zakupie towarów firmy Signify objętych promocją na kwotę min. 800zł
netto w okresie trwania promocji, Uczestnik otrzyma bon Sodexo o wartości 50zł brutto,
natomiast przy zakupie towarów firmy Signify objętych promocją na kwotę min. 1600zł
netto, Uczestnik otrzyma 2 bony o wartości 50zł, itd.
3. Produkty objęte promocją: oprawy Ledinaire, oprawy PILA, źródła LED oraz oprawy Coreline
Malaga.
4. Promocja dotyczy zamówień, na które zostanie wystawiona faktura w okresie promocji.
§4. Dodatkowe informacje
1. Nagroda gwarantowana to nagroda w cenie promocyjnej 1gr.
2. Uczestnik może otrzymać w promocji za każde jednorazowo wydane 800zł netto na wybrane
produkty Signify – 1 bon Sodexo na kwotę 50zl brutto.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne.
4. Nagrody przekazywane są w siedzibie ELGRA Sp. z o.o. w terminie maksymalnie do
15.05.2020r.
5. Nagrody przekazywane są uczestnikowi na zasadzie sprzedaży w cenie promocyjnej 1gr. za
sztukę.
6. Liczba nagród jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

7. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Organizatora oraz zwroty towarów promocyjnych
mogą być podstawą do anulowania prawa do nagrody. O anulowaniu prawa do nagrody
Organizator poinformuje Uczestnika.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych bądź cudzych danych.
4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Uczestnikom
Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

