Regulamin Sprzedaży Promocyjnej
Papierów i kopert z serii Eko Kraft i Woodstock
„Oczyszczamy środowisko, walczymy ze smogiem, stawiamy na eko!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady sprzedaży dokonanej w ramach Sprzedaży
Promocyjnej „Oczyszczamy środowisko, walczymy ze smogiem, stawiamy
na eko!” obejmującej papiery i koperty z serii Eko Kraft i Woodstock ze stałej
oferty Netuno Sp. z o.o., w pełnej gamie kolorystycznej (zwanych dalej
„papierami i kopertami eko”).
2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Netuno Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.
Wojska Polskiego 118g 97-300 Piotrków Trybunalski zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS NIP: 771-288-04-32
REGON: 101860523 KRS: 0000529000 Kapitał założycielski 100.000PLN
w całości opłacony (zwana dalej „Sprzedającym”).
3. Sprzedaż organizowana jest na terenie całego kraju w okresie od 23 stycznia
2017 roku do 28 luty 2017 roku.
4. Niniejszy Regulamin znajdować się będzie w okresie obowiązywania sprzedaży
w siedzibie Sprzedającego, a także może zostać rozesłany do zainteresowanych
Klientów
Sprzedającego
(zwanych
dalej
„Kupującymi”)
będących
przedsiębiorcami w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r., Nr 155, Poz. 1095 ze zm.)
II.

ZASADY SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ
1. Sprzedaży promocyjnej podlegają zamówienia dotyczące papieru i kopert eko
zafakturowane w okresie od 23.01.2017 r. do 28.02.2017 r.
2. Warunkiem skorzystania z promocji jest jednorazowy zakup papieru i kopert eko
na kwotę min 500,00 zł brutto.
3. Kupujący spełniający warunki określone w punkcie II ppkt. 1 i 2 zakupi
rozgrzewający zestaw na zimowe wieczory za łączną kwotę 1,00 zł brutto.
4. Pod pojęciem dokonania zakupu uważa się datę wystawienia faktury pod
warunkiem dokonania płatności za zamówiony towar we wskazanym na fakturze
terminie.
5. Nad prawidłowością przebiegu sprzedaży promocyjnej czuwać będzie komisja
składająca się z przedstawicieli Sprzedającego.
6. Sprzedaż promocyjna będzie zafakturowana jako odrębna pozycja na fakturze
o łącznej wartości 1,00 zł brutto.
7. Stan zobowiązań wobec Netuno Sp. z o.o. może wpłynąć na zmianę warunków
promocji dla poszczególnych podmiotów gospodarczych. Sprzedający może
odmówić przyznania nagrody podmiotom pozostającym w opóźnieniu
z płatnościami.
8. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, w ramach której nabywają towary handlowe objęte
promocją od Netuno Sp. z o.o.

III.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z udziałem w Sprzedaży Promocyjnej można zgłaszać
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ilości należnych nagród, w formie
pisemnej na adres Sprzedającego.
2. Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym żadne reklamacje
i korespondencje nie będą przyjmowane.
3. Reklamacje rozpatruje komisja Sprzedającego, o jakiej mowa w punkcie
II niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi konkursu
przysługuje prawo dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie
właściwym według siedziby Sprzedającego.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie
trwania Sprzedaży Promocyjnej. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie
wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą
obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia Regulaminu w siedzibie
Sprzedającego, a także od dnia zawiadomienia zainteresowanych Kupujących
o tych zmianach.
2. Sprzedający zastrzega sobie w nagłych sytuacjach prawo zakończenia
Sprzedaży Promocyjnej w każdym czasie, po upływie 7 dni od zawiadomienia
zainteresowanych Kupujących o tym fakcie, oraz zastrzega sobie prawo do
odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Sprzedaży Promocyjnej.
3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające ze Sprzedaży Promocyjnej nie mogą być
przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.
4. Do praw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

Piotrków Tryb., dnia 23.01.2017r.

Regulamin skrócony
Sprzedaży promocyjnej podlegają zamówienia dotyczące Papierów i kopert z serii Eko Kraft i
Woodstock zafakturowane w okresie 23.01. - 28.02.2017 r.
Warunkiem skorzystania z promocji jest jednorazowy zakup w/w papieru i kopert eko na kwotę min
500,00 zł brutto.
Klient spełniający w/w warunek zakupi rozgrzewający zestaw na zimowe wieczory za łączną kwotę
1,00 zł brutto.
Stan zobowiązań wobec Netuno Spółka z o.o. może wpłynąć na zmianę warunków promocji dla
poszczególnych podmiotów gospodarczych.
Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
w ramach której nabywają towary handlowe objęte promocją od Netuno Sp. z o.o.
Promocja nie dotyczy sprzedaży na allegro.
Pełny regulamin promocji dostępny jest u organizatora promocji - Netuno Sp. z o.o. ul. Wojska
Polskiego 118G, 97-300 Piotrków Trybunalski.

