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Promocja na Dzień Kobiet
REGULAMIN 

1. Niniejsza Promocja o nazwie „Promocja na Dzień Kobiet” (zwana dalej „Promocją”) nie jest 
grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), ani też konkursem.

2. Organizatorem Promocji jest Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. z siedzibą
w Wasilkowie, przy ulicy Produkcyjnej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 0000278502, REGON 052249561, NIP 9661758827 („Organizator”).

3. Promocja obowiązuje od dnia  22.02.2021 r. i kończy się dnia 04.03.2021 r. 

4. W okresie trwania promocji każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna, osoba prawna oraz 
inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej) składając zamówienia na łączną kwotę
min. 5 000 zł netto  jest upoważniony do zakupu produktów wymienionych w punkcie 5 w promocyj-
nych cenach.

5. Kwoty zamówień złożonych w trakcie trwania akcji promocyjnych sumują się. Zamówienia 
złożone na łączną kwotę:

 • 5 000 zł netto upoważnia do zakupu pilota breloczka Pendrive
 (Indeks produktu: 1711175) w cenie 5 zł netto (zamiast 104,88 zł netto),
 
 • 10 000 zł netto upoważnia do zakupu napędu do rolet wewnętrznych Rollbox 2
 (Indeks produktu: 1190102 ) w cenie 10 zł netto (zamiast 297,93 zł netto),

 • 40 000 zł netto upoważnia do zakupu elektrycznej suszarki sufitowej – YOODA Dry Expert 
 (Indeks produktu: srebrna 1190102 lub biała 1199002) w cenie 100 zł netto
 (zamiast 1 218,70 zł netto).

6. Ilość produktów dostępnych w promocyjnych cenach jest uzależniona od kwoty na jaką 
zostały złożone zamówienia w trakcie trwania promocji. Wielokrotność kwot, o których mowa
w punkcie 5 regulaminu upoważnia do zakupu kolejnych produktów w promocyjnych cenach. 

7. Dnia 5.03.2021 r. nastąpi podsumowanie wszystkich transakcji dokonanych w okresie 
trwania promocji. Wysyłka produktów promocyjnych wymienionych w punkcie 5 nastąpi od dnia 
8.03.2021 r. Wybór produktów będzie uzgadniany z Klientami drogą mailową lub telefoniczną.

8. Ilość produktów dostępnych w promocyjnych cenach jest ograniczona ilościowo. 

9. Promocja łączy się z innymi obowiązującymi rabatami i ofertami.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w czasie trwa-
nia promocji.
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