
 
PROMOCA SUFIGS 

                       Regulamin Sprzedaży Premiowej  - Postanowienia Ogólne . 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej jest firma : SUFIGS Sp. z o.o. ul. Czysta 5, 33-

101 Tarnów. z siedzibą  w Tarnowie  

2. Firma SUFIGS Sp. z o.o. jest jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych i dokłada 

wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych oraz 

przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 

3. Celem zorganizowania Sprzedaży Premiowej jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora w 

rynku tradycyjnym. 

4. Sprzedaż towarów objętych promocją trwa od 05.06.2020 r. do 30.06.2020 r.  lub do wyczerpania 

zapasów i jest dostępna w   firmie Sufigs 

5. Sprzedaż Premiowa ma charakter lokalny, a jej zasady określa niniejszy Regulamin dostępny w 

siedzibie Organizatora. 

6. Uczestnikiem Promocji jest każda Firma która dokonuje zakupów w SUFIGS Sp. z o.o. 

7. Promocja  polega na tym, że uczestnik dokonuje zakupów produktów firmy Stalco w czasie trwania 

promocji, za wykonany łączny obrót netto na podstawie faktury VAT dokonany w Sufigs sp. z o .o.  

przysługują do wybrania nagrody wg ulotki (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).  

8. Uczestnik nabywa prawo zakupu wybranych produktów promocyjnych w cenie 0,01zł netto/każda 

sztuka.  

9. Nie podlegają zwrotowi produkty za które uczestnik otrzymał produkt promocyjny.  

10. Produkty promocyjne nie wliczają się do bonusów jakie przysługują uczestnikowi po za promocją w 

indywidualnych ustaleniach.  

11. Rozliczenie sprzedaży promocyjnej nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT po spełnieniu 

warunków Regulaminu pkt.7. 

12. Nagrody promocyjne zostaną wydane uczestnikowi najpóźniej w terminie do 30dni od daty 

zakończenia promocji.  

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego skrócenia okresu obowiązywania Promocji bez 

podania przyczyny. 

15. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji przyjmowane będą przez Organizatora sprzedaży 

premiowej produktów  nie później niż do upływu 14 dni od dnia zakończenia promocji. Po tym okresie 

wszelkie roszczenia z tytułu uczestnictwa w promocji będą przedawnione. 

16. Regulamin wchodzi w życie  z dniem rozpoczęcia Promocji. 

17. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. 

 

18. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby organizatora 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Ulotka promocyjna SUFIGS 

 

 

 


