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Regulamin promocji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

a) Regulamin niniejszy określa zasady warunki uczestnictwa w organizowanej przez KAN  

 Spółka z o.o. (zwaną dalej KAN) promocji „Kup rury PE-RT i odbierz rozwijak do rur za 1 zł”,  

 zwaną dalej Promocją, skierowanej do Klientów KAN Spółka z o.o.

b) Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży  

 KAN Spółka z o.o. oraz u Partnerów Handlowych KAN. Punkty sprzedaży, w których  

 przeprowadzana będzie Promocja, będą stosownie oznakowane.

c) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować  

 cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Promocji uprawnień.

2. UCZESTNICY PROMOCJI.

a) Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób prawnych i fizycznych,  

 które spełniają następujące warunki:

	 	prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych. 

	 	dokonują zakupów w punktach sprzedaży KAN Spółka z o.o. lub u Partnerów Handlowych KAN

b) Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem w Promocji danych są całkowicie dobrowolne.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI.

a) Promocja rozpoczyna się 8.04.2014 r. i obowiązuje do 31.09.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. 

b) KAN sp. z oo. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

4. TOWARY OBJĘTE PROMOCJA.

a) Do udziału w Promocji uprawnia zakup dowolnych rur jednorodnych PE-RT Systemu KAN-therm.

5. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI.

a) Za łączny zakup w czasie trwania promocji rur Systemu KAN-therm objętych promocją  

 - wymienionych w pkt 4 o wartości minimalnej 4999 zł netto klient otrzyma uniwersalny  

 rozwijak do rur wraz z fakturą na kwotę 1 zł.



b) W celu odbioru rozwijaka należy wypełnić „Formularz Zamówienia”, udokumentować zakup rur  

 objętych promocją na kwotę min. 4999 zł w czasie trwania promocji i przesłać formularz  

 z potwierdzeniem obrotu faksem, mailem lub pocztą na fax/adres podany w Formularzu.

c) W celu udokumentowania zakupu towarów objętych promocją należy wypełnić oświadczenie  

 o wykonanych obrotach. Oświadczenie jest dostępne w ulotce promocyjnej oraz na stronie  

 www.kan-therm.com.

d) Promocja nie łączy się z innymi promocjami KAN Spółka z o.o. a obrót zaliczony  

 do rozliczenia promocyjnego zakupu narzędzi nie może być ponownie wykorzystany. 

6. WYDAWANIE NAGRÓD.

a) Termin realizacji zamówień na rozwijak wynosi 10 dni roboczych. W przypadku zaistnienia  

 szczególnych sytuacji termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni. 

b) Ilość narzędzi w „Kup rury PE-RT i odbierz rozwijak do rur za 1 zł” jest ograniczona. 

c) Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagród: odbiór osobisty przez Uczestnika,  

 przekazanie za pośrednictwem Pracownika działu Handlu KAN sp. z o.o., wysyłka kurierska. 

d) Dostarczenie zamówionych nagród odbywa się na koszt KAN Sp. z o.o.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAN.

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłki,  

 a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia  

 i zamówienia narzędzia przez Uczestników.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

a) KAN Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach  

 warunków i zasad Promocji, tj. terminu obowiązywania, Regulaminu, Uczestnicy zostaną  

 poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w punktach 

 sprzedaży towarów KAN Spółka z o.o. objętych Promocją. 

b) Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane  

 w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawach 

 spornych właściwy będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku. 

c) Regulamin Promocji dostępny jest dla Uczestników Promocji we wszystkich punktach  

 sprzedaży KAN oraz siedzibie Organizatora. Regulamin Promocji dostępny na stronie www.


