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Regulamin uczestnictwa w Promocji „Sierpień - listopad 2022 z PCC Prodex”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Nazwa Promocji: „Sierpień - listopad 2022 z PCC Prodex” (dalej „Promocja”),

1.2.

Organizatorem Promocji o nazwie: „Sierpień - listopad 2022 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 01.08.2022r. do 30.11.2022r. (do rozliczenia promocji obowiązuje data sprzedaży z wystawionej
faktury) lub do momentu wyczerpania się zapasów Zestawów promocyjnych.

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 składania zamówienia na zestawy promocyjne, jak i w dniu
otrzymania nagród przyznanych w ramach Promocji (zwani dalej Uczestnikami promocji).

1.6.

Za przedsiębiorcę uważa się:
a)
b)

osoby fizyczne prowadzącej działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w rozumieniu prawa, prowadzące
działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający siedzibę oraz 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,
c) Autoryzowani Wykonawcy Izolacji Natryskowych sieci Crossin.

1.8

Promocja pod nazwą „Sierpień - listopad 2022 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
Ekoprodur S0310E
Ekoprodur S0329
Ekoprodur S0340FL
Ekoprodur S0540

Składnik POLY (220 kg) + Składnik ISO (250 kg)
Składnik POLY (220 kg) + Składnik ISO (250 kg)
Składnik POLY (235 kg) + Składnik ISO (250 kg)
Składnik POLY (235 kg) + Składnik ISO (250 kg)
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 „Sierpień - listopad 2022 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 dokona zakupu lub złoży zamówienie w trakcie trwania Promocji na co najmniej 25 zestawów piany
poliuretanowej Ekoprodur wymienionych w Tabeli nr 1 w punkcie 1.8.
3.2 Za zakupienie co najmniej 25 zestawów piany poliuretanowej Ekoprodur Uczestnik promocji może zakupić nagrodę
w promocyjnej cenie na zasadach opisanych w punkcie 4.4 regulaminu.
3.3 Każdy jednorazowy zakup będzie udokumentowany fakturą VAT wystawioną przez PCC Prodex Sp. z o.o.
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4.

NAGRODY W PROMOCJI ORAZ ZASADY ICH WYDAWANIA
4.1 Nagrodą za udział w Promocji jest:
Dwa pasy grzewcze do beczek 200l.
4.2 Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo otrzymania nagrody wymienionej w pkt. 4.1. pod warunkiem zakupu ilości
uprawniających do otrzymania nagrody.
4.3 Za zakupione i potwierdzone wystawionymi fakturami zestawy piany Ekoprodur Uczestnik promocji może zakupić w
grudniu 2021r. nagrodę w promocyjnej cenie wynikającej z ilości zakupionych zestawów piany.
4.4 Nagroda zdefiniowana w punkcie 4.1. zostanie zrealizowane poprzez umożliwienie zakupu w cenie promocyjnej:
•
Zakup co najmniej 25 zestawów piany Ekoprodur uprawnia do zakupu nagrody w promocyjnej cenie 499 zł
netto.
•
Zakup co najmniej 30 zestawów piany Ekoprodur uprawnia do zakupu nagrody w promocyjnej cenie 249 zł
netto.
•
Zakup co najmniej 34 zestawów piany Ekoprodur uprawnia do zakupu nagrody w promocyjnej cenie 1 zł
netto.
4.5 Organizator ma prawo wstrzymać wydawanie nagród w przypadku jakichkolwiek przeterminowanych płatności
nagrodzonych Uczestników promocji, względem PCC Prodex Sp. z o.o. do czasu ich całkowitego uregulowania.
Uregulowanie przez Uczestnika promocji przeterminowań powinno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia Promocji,
tj. 30.11.2021r.
4.6 W przypadku złożenia przez Uczestnika promocji reklamacji zakupionych zestawów piany poliuretanowej i jej
pozytywnego rozpatrzenia przez PCC Prodex Sp. z o.o., Uczestnik promocji zobowiązany jest do:
a) zwrotu zakupionych zestawów piany oraz otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu równowartości
nagrody do Organizatora.
4.7 Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąży na beneficjentach tych nagród.

5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowym Uczestników Promocji „Sierpień - listopad 2022 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.
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