
  

 

 

WARUNKI PROMOCJI 
Warunki promocji „IMET oferta trwa od 08-02-2022 do 28-02-2022 ” 

 

  

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „IMET 
oferta trwa od 08-02-2022 do 28-02-2022 ”. 

2. Organizatorem Promocji jest: IMET GURCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (adres siedziby i 
adres do doręczeń:  Wichowo 18, 87-600 Lipno); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932216; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest 
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego; NIP 4660429504, REGON 520443077 (dalej również: „Sklep”). 

3. Promocja trwa w okresie: od 08-02-2022 do 28-02-2022 lub do wyczerpania zapasów.  

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie jednego oddzielnego zamówienia 
spełniającego  jeden z poniższych warunków: 

Zamówienie biorące udział w promocji musi opiewać na kwotę min.2500zł netto wyłączając 
elektronarzędzia oraz produkty objęte specjalnymi warunkami cenowymi. W uwagach do 
zamówienia należy wpisać kod CZAPKA ZIMOWA DEWALT 2500. Zamówienie bez wpisanego kodu, 
nie będzie brało udziału w promocji. Wielokrotność zamówienia nie wpływa na ilość wydanych 
Czapek.  

Albo 

Zamówienie biorące udział w promocji musi zawierać tylko elektronarzędzia wykluczając 
produkty objęte specjalnymi warunkami cenowymi i opiewać na kwotę min.5000zł netto. W 
uwagach do zamówienia należy wpisać kod CZAPKA ZIMOWA DEWALT 5000. Zamówienie bez 
wpisanego kodu, nie będzie brało udziału w promocji. Wielokrotność zamówienia nie wpływa na 
ilość wydanych Czapek. 

5. Każdy Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz w okresie trwania promocji.  

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.  

7. W przypadku spełnienia przez klienta warunków promocji zamówienie zostanie zrealizowane. 
Czapka zimowa DeWALT zostanie zafakturowana za 1gr na fakturze sprzedaży, która zostanie 
wystawiona do zamówienia objętego promocją.  

 



  

 

 

 

 

 

8. W przypadku dokonania zwrotu towaru, który znajdował się na fakturze objętej promocją [w 
wyniku czego nie zostanie osiągnięty próg] zostanie wystawiona korekta zwiększająca cenę na 
Czapkę zimową DeWALT, w kwocie 50zł/netto. 

9. W promocji udział bierze CZAPKA ZIMOWA DEWALT w kolorze żółtym. 

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 
Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na stronie 
https://b2b.phuimet.pl/pl/page/regulamin.  

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie 
postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://merlin.pl/text/regulamin-sklepu/ oraz 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 


