
Regulamin sprzedaży premiowej „Pochłaniacze za 1zł do półmasek i masek 3M”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży premiowej „Pochłaniacze za 1zł do półmasek
i masek 3M” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest HURTOWNIA EUROMARKET Jan Jakubowski, 
NIP:8790090414, z siedzibą w Toruniu przy ul. Kaszubskiej 5 (dalej "Organizator").

3. Promocja trwa od 03.06.2019 do 28.06.2019 lub do wyczerpania zapasów.
4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§2 Zasady sprzedaży premiowej i nagrody

1. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), 
którzy dokonają zakupu półmasek lub masek wielorazowego użytku marki 3M.

2. Jednorazowy zakup 4 szt. półmasek 3M serii 6000 lub 7500 upoważnia do zakupu 1 kpl. 
(2 szt.) pochłaniacza 3M 6059 za 1zł netto (1,23 zł brutto).

3. Zakup 1 szt. maski całotwarzowej serii 6000 upoważnia do zakupu 1 kpl. (2 szt.) 
pochłaniacza 3M 6059 za 1zł netto (1,23 zł brutto).

4. Nagroda zostanie zafakturowana za 1 zł netto (1,23 zł brutto) i dostarczona razem 
z zamówionymi półmaskami lub maskami.

5. W promocji można wziąć udział dowolną ilość razy.
6. Promocji nie podlegają zakupy dokonane po cenach specjalnych.
7. Warunkiem udziału w promocji jest brak przeterminowanych należności na rzecz 

Organizatora.

§3 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane pisemnie 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko bądź nazwę Uczestnika, jego adres 
korespondencyjny i opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator udzieli odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§4 Dane osobowe

1. Dane Uczestników będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności 
dostępnej pod adresem https://euromarketbhp.pl/info/prywatnosc .

§5 Postanowienia końcowe

1. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody.
3. Treść regulaminu Promocji jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

https://euromarketbhp.pl/info/regulamin .
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.

https://euromarketbhp.pl/info/prywatnosc
https://euromarketbhp.pl/info/regulamin

