REGULAMIN PROMOCJI „SKRZYNKA TSN ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem promocji o nazwie „SKRZYNKA TSN” zwanej dalej
„Promocją” jest :
TRYTYT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sumpera 9, wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493593, REGON:
241792595, NIP: 5472128738, o kapitale zakładowym 1.200.640,00 zł,
adres e-mail: biuro@trytyt.com, nr telefonu: 33 811 90 58
(zwana dalej „Organizatorem”).
2.Okres obowiązywania Promocji:
od dnia 03.09.2018r. do dnia 30.09.2018 r. lub do wyczerpania zapasów
SKRZYNEK TSN (dalej SKRZYNKA).
3.Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie
internetowej „Organizatora” pod adresem: www.trytyt.com oraz w
siedzibie Organizatora.
§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient „Organizatora” będący
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz
zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, który dokona
zakupu złączek i końcówek produkcji firmy SAFAK, na warunkach
określonych w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w
Promocji na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”).
2. „Organizator” nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej i nie będących podatnikiem
podatku VAT.
3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie poprzez
jednorazowe zakupienie u „Organizatora”, zgodnie z obowiązującymi
u „Organizatora” zasadami składania zamówień i zawierania umów
sprzedaży, produktów wskazanych w ust. 1 – o łącznej wartości
wskazanej w ust. 4, w okresie trwania Promocji.
4. W trakcie okresu obowiązywania Promocji Uczestnik, pod warunkiem
jednorazowego zakupu (w ramach jednego zamówienia) złączek i
końcówek firmy SAFAK w ramach Promocji, o wartości:

a) od 500 złotych do 999 złotych (netto) nabywa prawo do dokonania zakupu 1 sztuki produktu w postaci
SKRZYNKI TSN po cenie 10 złotych netto,
b) od 1000 złotych (netto) nabywa prawo do dokonania zakupu 1 sztuki produktu w postaci
SKRZYNKI TSN po cenie 5 złotych netto.
5. Cena katalogowa SKRZYNKI wynosi 246,50 zł netto.
6. Złożenie zamówienia na SKRZYNKĘ po cenie promocyjnej wskazanej
w ust. 4 jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Promocji
oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktów
zakupionych w ramach Promocji, o których mowa w ust. 1, których
zakup uprawnił go do zakupu SKRZYNKI po cenie promocyjnej
wskazanej w ust. 4, co skutkować będzie tym, iż Uczestnik nie spełnia
już warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w ust. 4
Regulaminu (tj. nabycia produktów za określoną kwotę), Uczestnik
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz „Organizatora” różnicy
między ceną katalogową SKRZYNKI wskazaną w ust. 5
pomniejszoną o przysługujący mu umowny rabat a ceną promocyjną
wskazaną w ust.4. Zapłata różnicy dokonana zostanie na podstawie
faktury korygującej wystawionej przez „Organizatora”.
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
9. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w
okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków określonych w § 2 ust. 4 lit a) lub b) Regulaminu.
10. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż wartości poszczególnych
zamówień (zakupów) składanych przez Uczestnika w okresie
Promocji nie sumują się, a każdy zakup (w ramach jednego
zamówienia) jest odrębnie analizowany pod kątem spełnienia
warunków uczestnictwa w Promocji.
11. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami
obowiązującymi u „Organizatora”.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowopromocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w
terminie 14 dni od daty ich złożenia w siedzibie Organizatora
Promocji.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie
ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią ani innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszym
Regulaminem
zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w
szczególności Kodeks cywilny.
5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w
zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to
postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne
zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie
postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy
oraz są nadal wiążące i wykonalne.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

