
 

 REGULAMIN PROMOCJI „PRZY NISKICH CENACH”

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Promocja pod nazwą „Przy niskich cenach” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Drukomat.pl Sp. z o.o.

1.2 Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

1.3 Organizatorem Promocji jest Drukomat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ulicy Wypoczynkowej 13. 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000038858,  której nadano numer 
identyfikacyjny NIP 764 265 76 56, o kapitale zakładowym w wysokości  1 050 000,00 zł (zwana dalej 
„Organizatorem”).

2. Czas trwania Promocji.

2.1 Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia  do wzięcia udziału w Promocji, rozpocznie się
15 listopada 2019 o godz. 00:01 a zakończy 26 grudnia 2019 o godz. 23:59. Zakup produktów objętych 
Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 2.1.1 Promocja podzielona jest na 3 niezależne edycje, trwające kolejno:

  Edycja 1: 15.11 – 28.11.2019                                                                                                                                                                                  
 Edycja 2: 29.11 – 12.12.2019
 Edycja 3: 13.12 – 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  Wartości zamówień złożonych w kolejnych edycjach nie sumują się.

2.2 Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty, które będą w sprzedaży w drukarni internetowej 
www.drukomat.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu.

3.   Warunki uczestnictwa i zasady Promocji.

3.1 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla firm uczestniczących w Programie Partnerskim drukarni    
 internetowej drukomat.pl, zwanych dalej Uczestnikami.

3.2 Aby wziąć udział w Promocji, należy w wybranym okresie  rozliczeniowym, o którym mowa
 w punkcie 2.1.1 złożyć zamówienia, których wartość wyniesie min. 1200 zł bru�o.

 3.2.1 W promocji biorą udział zamówienia, które w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa 
  w punkcie 2.1.1. zostały złożone i uzyskały status w realizacji lub zrealizowane. 

3.3 Promocja polega na udzieleniu rabatu w postaci kwoty do wykorzystania na kolejne zakupy
w drukomat.pl. 

 3.3.1 Wartość bonusu zależeć będzie od uzyskanego obrotu tj. 5% obrotu bru�o firmy dla zamówień  
 o łącznej wartości powyżej 1200 zł lub 10% obrotu bru�o firmy dla zamówień o wartości  
 powyżej 3600 zł - uzyskanego w wybranej  edycji w terminie określonym w punkcie 2.1.1. 

 3.3.2 Wartość bonusu zostanie dodana do konta bonusowego Klienta. 

3.4 Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji Promocji pod warunkiem spełnienia   
 zapisu punktu 3.2.

3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz oprogramowania,
 za pośrednictwem którego Uczestnicy przesyłają Zamówienia.

4. Ogłaszanie wyników.

4.1 Uczestnicy o uzyskanym bonusie zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany
 w  zamówieniu adres e-mail lub telefonicznie w terminie 7 dni od przyznania bonusu.

4.2 Wartość uzyskanego bonusu widoczna będzie na koncie bonusowym klienta w momencie dokonywania 
 płatności oraz po zalogowaniu na portalu w zakładce Konto bonusowe.

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
 Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również   
            potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

5.2 Wszelkie materiały reklamowe Promocji mają charakter jedynie informacyjno-promocyjny.
 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.3 Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
            wydania bonusu, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5.4 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (www.drukomat.pl)
 oraz w jego siedzibie.

5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Członek Zarządu Drukomat.pl Sp. z o.o.
Kamil Nagórka
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