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   REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest BAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. 

Bukowskiej 43, wpisana do KRS pod numerem 000010401, zwany dalej Organizatorem. 

2. Sprzedaż premiowa będzie prowadzona w dniach 28.01.2019r-31.01.2019. dla produktów 

ATLAS 

3. Sprzedaż premiowa przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów które wiąże z Organizatorem 

Umowa o współpracy handlowej (Partnerzy). Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona 

Partnerom w siedzibie Organizatora. 

4. Poprzez przystąpienie do sprzedaży premiowej Partner akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i staje się Uczestnikiem. 

5. Uczestnik spełniający wymagania określone w pkt. 3, dokonując w okresie wskazanym w pkt. 

2 zakupu jednorazowego towarów firmy ATLAS: Uelastyczniony, Geoflex, Atlas Plus w kwocie 

2000,00 PLN netto po rabatach nabywa prawo do otrzymania 1szt SmartWatch w cenie 

1,00PLN netto. Uczestnik składając zamówienie na towar winien wskazać, że zamówienie to 

związane jest z niniejszą sprzedażą premiową. 

6. Organizator zobowiązany jest do sprzedaży towaru wymienionego w pkt. 2 w cenie 

promocyjnej zaraz po złożeniu zamówienia. 

7. Reklamacje dotyczące spraw związanych z niniejszą sprzedażą premiową należy składać na 

piśmie do organizatora w terminie nie późniejszym niż 30 dni po dacie zakończenia sprzedaży 

premiowej (decyduje data stempla pocztowego). Organizator podejmuje decyzję w sprawie 

reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma reklamacyjnego. Podjęta 

decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu    oraz skrócenia okresu sprzedaży 

premiowej w każdej chwili bez podania przyczyny. 

Udział uczestnika w akcji oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

Wysogotowo, dnia 24.01.2019 
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