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Regulamin uczestnictwa w Promocji „Wiosenna promocja z PCC Prodex” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.  Nazwa Promocji: „Wiosenna promocja z PCC Prodex” (dalej „Promocja”), 

 

1.2. Organizatorem Promocji o nazwie: „Wiosenna promocja z PCC Prodex” jest PCC PRODEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisaną do rejestru przedsiębiorców dla Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 PLN w całości wpłacony, NIP: 

522-18-03-295 (dalej zwana „Organizatorem”). 

 

1.3. Promocja trwa od 01.03.2020r. do 30.04.2020r. 

 

1.4. Promocja obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

1.5. W Promocji mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupów bezpośrednio od PCC Prodex Sp. z o.o., 

prowadzący działalność gospodarczą zarówno w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i w dniu odbioru 

nagród przyznanych w ramach Promocji (zwani dalej Uczestnikami Promocji). 

 

1.6. Za przedsiębiorcę uważa się: 
- osoby fizyczne prowadzącej działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

- osoby prawne, w rozumieniu prawa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i 

posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

          1.7. W promocji nie biorą udziału: 

a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin: 
b) podmioty powiązane należące do Grupy PCC SE 

 

1.8. Promocja pod nazwą „Wiosenna promocja z PCC Prodex” dotyczy systemów do piany natryskowej wymienionych w 

Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi. 

 
NAZWA SYSTEMU Na jeden ZESTAW składa się: 

  
Ekoprodur S0310 Składnik POLY (220 kg) + Składnik ISO (250 kg) 
Ekoprodur S0310E Składnik POLY (220 kg) + Składnik ISO (250 kg) 
Ekoprodur S0329 Składnik POLY (235 kg) + Składnik ISO (250 kg) 
Ekoprodur S0540 Składnik POLY (240 kg) + Składnik ISO (250 kg)  

 
1.9. Udział w promocji jest dobrowolny. 

 
2. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI 

 

Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią 

promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540). 

 

3. GŁÓWNE ZASADY PROMOCJI „Wiosenna promocja z PCC Prodex” 

 

3.1 W promocji może wziąć udział każdy Uczestnik Promocji spełniająca warunki określone w punktach 1.5; 1.6 i 1.7 oraz 
który: 
a) dokona zakupu określonej ilości zestawów piany poliuretanowej Ekoprodur wymienionych w Tabeli  

w punkcie 1.8. 
b) nagrody przyznane będą w następujący sposób: 

 
I. Za zakupu w marcu 2020r. co najmniej 3 zestawów produktów wymienionych w pkt 1.8. – jeden nóż 

wielofunkcyjny 3w1 KNIFE PiranhaTools; 
 

II. Za zakupu w kwietniu 2020r. co najmniej 4 zestawów produktów wymienionych w pkt 1.8. – jeden klucz 
wielofunkcyjny do beczek Bung Wrench PiranhaTools; 
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III. Za zakupu w marcu i kwietniu 2020r. łącznie co najmniej 8 zestawów produktów wymienionych w pkt 1.8. 
– jeden wielofunkcyjny zestaw narzędzi 7w1 CLEANING TOOL PiranhaTools 

           
3.2 Każdy jednorazowy zakup będzie udokumentowany fakturą VAT wystawioną przez PCC Prodex. 

 

4. NAGRODY W PROMOCJI ORAZ ZASADY ICH WYDAWANIA 

 

4.1 Nagrodami za udział w promocji są: 

a) nóż wielofunkcyjny 3w1 KNIFE PiranhaTools; 

b) klucz wielofunkcyjny do beczek Bung Wrench PiranhaTools; 

c) wielofunkcyjny zestaw narzędzi 7w1 CLEANING TOOLPiranhaTools. 

 

4.2 Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo otrzymania nagród wymienionej w pkt. 4.1. pod warunkiem zakupu ilości 

uprawniających do odbioru nagrody. 

 

4.3 Nagrody zdefiniowane w punkcie 4.1.a., 4.1.b. oraz 4.1.c. zostaną zrealizowane poprzez umożliwienie zakupu w 

cenie promocyjnej wskazanych przedmiotów za kwotę 1 zł netto + VAT za każdy za odpowiednią ilość zakupionych 

zestawów Ekoprodur potwierdzoną wystawionymi fakturami. Przyznana nagroda zostanie wysłana na adres podany 

w zamówieniu podczas jego realizacji. 

 

4.4 Prawo do promocyjnego nabycia nagród za dokonane zakupy w marcu 2020 r. zostanie zweryfikowane w ciągu 30 

dni od zakończenia promocyjnego miesiąca, tj. do 30 kwietnia 2020r. 

 

4.5 Promocyjna sprzedaż nagród za marzec 2020r. oraz ich wysyłka nastąpi do 29 maja 2020r. 

 

4.6 Prawo do promocyjnego nabycia nagród za dokonane zakupy w marcu i kwietniu 2020r. zostanie zweryfikowane w 

ciągu 29 dni od zakończenia promocyjnego miesiąca, tj. do 29 maja 2020r. 

 

4.7 Promocyjna sprzedaż nagród za marzec i kwiecień 2020r oraz ich wysyłka nastąpi do 30 czerwca 2020r. 

 

4.8 W związku z zagrożeniem Koronawirusem organizator zastrzega, że termin ostatecznej wysyłki nagród może zostać 

wydłużony maksymalnie do 60 dni od zakończenia promocyjnego miesiąca.   

 

4.9 Organizator ma prawo wstrzymać wydawanie nagród w przypadku jakichkolwiek przeterminowanych płatności 

nagrodzonych Uczestników, względem PCC Prodex Sp. z o.o. do czasu ich całkowitego uregulowania. Uregulowanie 

przez Uczestnika przeterminowań powinno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, tj. 30.04.2020r. 

 

4.10 W przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji zakupionych Produktów Promocyjnych i jej pozytywnego 

rozpatrzenia przez PCC Prodex Sp. z o.o., Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) zwrotu zakupionych Zestawów Promocyjnych oraz otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu 
równowartości nagrody do Organizatora; 
 

4.11 Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąży na beneficjentach tych nagród. 
 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowym Uczestników Promocji „Wiosna z PCC Prodex” jest PCC Prodex Sp. z o.o. z 

siedzibą w Brzegu Dolnym. przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny. Dane te nie będą udostępniane żadnej 

organizacji zewnętrznej. Zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby Organizatora Promocji. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1 Regulamin jest dostępny na stronie http://www.pcc-prodex.eu/  
 

6.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

6.3 Spory  związane  z  Promocją  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla PCC Prodex Sp. z o.o. 

 
 

http://www.pcc-prodex.eu/


 
PCC. synergies at work  

PCC PRODEX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 
 

 

 
Prezes Zarządu 
Krzysztof Bułka 

 

Siedziba główna: Brzeg Dolny Telefon:  
BDO 
E-mail:           

+48 (71) 794 34 10 
000011803 
prodex@pcc.eu 

PCC PRODEX Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 4 
56-120 Brzeg Dolny 
Polska 

KRS 
NIP: 
REGON: 

0000024928 
522-18-03-295 
012290187 

 Bank: ING Bank Śląski S.A., W-wa 
31 1050 1025 1000 0023 5596 7056 

   

www.pcc-prodex.eu 

 

 

Nóż 3w1 Piranha Tools 

• Ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz podczas natryskiwania 

piany 

• Wszystko w jednym narzędziu 

• Szybko blokujący się nóż do łatwej obsługi jedną ręką 

• Zaprojektowany, aby wygodnie nosić i używać go przez cały dzień 

podczas natryskiwania piany 

• Wbudowany klucz 5/16 ” 

• Uchwyt do wiertła do dyszy 

 

 

Wielofunkcyjny klucz do beczek Bung Wrench Piranha Tools 

• Klucz 14 cali z regulowaną szerokością 

• Zaprojektowany do chwytania krawędzi aby bezpiecznie i z łatwością 

przesuwać ciężkie beczki  

• Otwieranie małych jak i dużych nakrętek beczkowych 

• Regulowana szczęka do wszystkich typów beczek 

• Uchwyt antypoślizgowy 

 

 

 

Wielofunkcyjne narzędzie 7w1 Cleaning Tool Piranha Tools 

• Najlepsze narzędzie do czyszczenia pistoletów natryskowych  

• Wbudowany klucz 5/16 ” 

• Dwie mosiężne szczotki do czyszczenia (duża i mała)  

• Narzędzie do zdejmowania o-ringów 

• Stalowy haczyk 

• Śrubokręt  

• Zakrzywione ostre stalowe narzędzie do usuwania utwardzonego ISO 

oraz nagromadzonego smaru. 

 

 

 

Zobacz film prezentujący narzędzia Piranha Tools:  

https://www.youtube.com/watch?v=SMOQ2U6SamE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMOQ2U6SamE

