
Regulamin promocji „Rozdajemy półmaski antysmogowe 3M”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Rozdajemy półmaski antysmogowe 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 06.12.2019 do 19.12.2019 lub do wyczerpania puli nagród.
4. Pula nagród to 60 szt. półmasek 3M Aura 9322+Gen3.
5. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§2 Zasady promocji

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które posiadają konto 
w serwisie Facebook. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów.

2. Aby skorzystać z promocji należy pod wpisem informującym o promocji na serwisie 
Facebook zamieścić komentarz z odpowiedzią na zadane w nim pytania.

3. Pierwszych 60 Uczestników, którzy zamieszczą komentarz zawierający odpowiedzi na 
pytania otrzyma w nagrodę półmaskę 3M Aura 9322+ Gen3.

4. Informacja o wygraniu nagrody będzie przekazana przez Organizatora w odpowiedzi na 
komentarz Uczestnika.

5. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora w Toruniu, możliwa jest wysyłka 
Nagrody po opłaceniu kosztów transportu przez Uczestnika.

6. Jedna osoba może skorzystać z Promocji maksymalnie jeden raz nawet jeżeli w ramach 
promocji opublikowane zostanie kilka wpisów z pytaniami.

§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, 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. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez 

serwis Facebook.
4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu.
5. Treść regulaminu Promocji jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

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

Kodeksu cywilnego.
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