REGULAMIN PROMOCJI
EG System Sp. z o.o. Sp.k.
Pakiet BHP gratis

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji pod nazwa „ Pakiet BHP
gratis ” zwanej dalej: „Promocja”.
1.2. Organizatorem Promocji jest: EG SYSTEM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Spółka komandytowa, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, zwana dalej: "Organizatorem".
1.3. W Promocji udział może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna, spółka prawa
handlowego lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
spełnia postanowienia i warunki Regulaminu Promocji.
1.4 Nagroda – osprzęt BHP o wartości 1 000 zł netto z oferty sklepu www.egsystemsklep.pl, oferowany Uczestnikom w ramach Akcji jest przekazywany na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

2. CZAS TRWANIA I OBSZAR NA KTÓRYM PRZEPROWADZANA BEDZIE PROMOCJA
2.1. Promocja rozpoczyna się z dniem 10 stycznia 2020 roku i trwa do dnia 31 maja 2020
roku włącznie.
2.2. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie całego kraju we wszystkich
jednostkach Organizatora prowadzących sprzedaż.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Promocja objęte są zamówienia na urządzenia i usług z zakresu oferty EG System Sp. z
o.o. Sp.k.
3.2. Za Uczestnika promocji uznawana będzie osoba fizyczna (za wyjątkiem osób
wymienionych w ust. 1.4.), osoba prawna, spółka prawa handlowego lub inna jednostka
organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która w okresie Promocji dokona
zakupów w punkcie lub u przedstawiciela Organizatora.
3.3. Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT wystawiona w okresie Promocji, z
wyłączeniem faktur zaliczkowych.
3.4. Do otrzymania nagrody upoważniony jest każdy Uczestnik, który w okresie trwania
sprzedaży Promocyjnej dokona zamówienia na kwotę minimum 100 000 zł netto
3.5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup towaru na warunkach standardowych tj.
takich, które nie uwzględniają dodatkowych warunków specjalnych takich jak rabaty powyżej
23%, przyspieszone terminy dostawy, warunki gwarancji powyżej 24 miesięcy.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD PROMOCYJNYCH
4.1. O nagrodzie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora osobiście lub
pisemnie (drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika)
nagroda zostanie przekazana w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia na adres
Organizatora.
4.2. Uczestnik ma możliwość w ciągu kolejnych 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji od
Organizatora wskazać inna osobę upoważniona wraz z adresem do odbioru Nagrody,
przesyłając odpowiednie informacji na adres realizacja@egsystem.pl. W przypadku braku
otrzymania powyższej informacji Organizator prześle Nagrodę na adres wskazany przez
uczestnika.
4.3. W każdym terminie do chwili otrzymania Nagrody Uczestnik może zgłosić
Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z prawa do Nagrody.
4.4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub wymianie na inne
nagrody.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany nagrody
na inna o tej samej lub wyższej wartości.
4.6. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora albo za pośrednictwem przesyłki
kurierskiej na koszt Organizatora.
4.7. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek
sprawdzić, czy przekazywana mu Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń lub też czy nie jest
dotknięta innymi wadami. W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie o ich wykryciu
powiadomić Organizatora lub pracownika firmy kurierskiej doręczającej nagrodę.
4.8. Osoba odbierająca nagrodę w imieniu i na rzecz uczestnika Promocji zobowiązuję się do
poinformowania Uczestnika o odebranej nagrodzie oraz jej wartości, celem dopełnienia
obowiązków podatkowych ciążących na uczestniku Promocji zostanie poinformowany o
konieczności wypełnienia oświadczenie do sporządzenia deklaracji PIT 8C, a także o
konieczności rozliczenia nagrody.
4.9. W przypadku, gdy wartość Nagrody przewyższa wartość, która jest zwolniona od
właściwych podatków uczestnik zobowiązany jest do uregulowania podatku dochodowego z
tytułu uzyskania Nagrody na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym
Regulaminem. Ewentualne spory związane z realizacja niniejszego Regulaminu rozstrzygać
będą Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
5.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Promocji
dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.egsystem.pl.
5.3. Oferta nie jest łączona z innymi ofertami specjalnymi.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
Promocji.

