Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji
Kup produkty firmy F&F i odbierz zestaw do mini golfa

§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 prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Promocja”).
3. Promocja trwa od 26.04.2021 do 30.05.2021 lub do wyczerpania zapasów.
4. Promocją objęte są wszystkie produkty firmy F&F zakupione w Elgra Sp. z o.o.
5. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, instalatorzy oraz podhurtownie
(„Uczestnik”).
6. 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 26.04.2021 do 30.05.2021.
2. Przy każdorazowym zakupie towarów firmy F&F na kwotę min. 600zł netto w
okresie trwania promocji, Uczestnik otrzyma zestaw do mini golfa.
3. Promocja dotyczy zamówień, na które zostanie wystawiona faktura lub paragon
w okresie trwania promocji.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne.
5. Liczba nagród jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
6. 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.

§4 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 oraz na
stronie www.elgra.com.pl

