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Regulamin promocji
Kup napędy RS i odbierz nagrody

1. „Kup napędy RS i odbierz nagrody” (zwany dalej „Promocją”) nie jest grą losową ani za-
kładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardo-
wych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), ani również 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 Sądowe-
go, pod numerem KRS 0000278502, REGON 052249561, NIP 9661758827 („Organizator”).

3. Program  rozpoczyna się 24.05.2021r. i potrwa do dnia 31.08.2021r. lub do wyczerpania 
zapasów.

4. Uczestnikiem programu może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej),

5. W trakcie trwania promocji zakupione ilości napędów RS serii 35, 10Nm (indeks: 
1241017H) sumują się do momentu zakończenia programu tj. 31.08.2021 r. W tym 
czasie Klient Organizatora może w dowolnym momencie odbierać nagrody z listy za-
mieszczonej w punkcie 6 niniejszego regulaminu oraz dostępnej na stronie organizatora 
(www.sukcesgroup.pl), lub też dokonać tego w momencie zakończenia programu.

6. Lista nagród:    
 a. Odkurzacz MI ROBOT VACUUM-MOP ESSENTIAL - za zakup 96 szt. napędów 
 RS serii 35, 10Nm,
     b.  Hulajnoga Elektryczna MI ELECTRIC SCOOTER ESSENTIAL – za zakup 156 szt. 
 napędów RS serii 35, 10Nm,
     c. Telefon Mi 11 5G 8/128GB Midnight Grey - za zakup 300 szt. napędów RS 
 serii 35, 10Nm.



7. Organizator w przeciągu 14 dni roboczych dostarczy nagrodę klientowi na wskazany 
przez niego adres. Wysyłka nastąpi na koszt Organizatora.

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności.

9. Organizator zastrzega, że odebranie nagrody za zakup produktów, o których mowa 
w punkcie 5 regulaminu, jest jednoznaczne z brakiem możliwości ich zwrotu.

10. W przypadku braku wybranego przez klienta produktu z listy nagród, firma Sukces Tech-
nology Group zaproponuje inny produkt tej marki, o  najbardziej zbliżonych parametrach.

11. Program łączy się z innymi obowiązującymi promocjami, rabatami i ofertami.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie.


