Regulamin Promocji
„PAKIET WIOSENNYCH KORZYŚCI”.
§ I Organizator Promocji
Promocja „PAKIET WIOSENNYCH KORZYŚCI”” zwana dalej Promocją organizowana jest przez wszystkie
podmioty PETECKI:
PETECKI PPHU Ignacy Petecki z siedzibą w Łodzi, 93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13 (NIP 726-012-72-44) (REGON
470013004), działającym na podstawie Wpisu do CEIDG,
PETECKI INVESTMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000206084, o kapitale zakładowym w wysokości 170 000,00zł, NIP PL
729-268-39-36, REGON 473293033,
PETECKI Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000206421, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00zł, NIP PL 729-255-21-92,
REGON 473254381,
zwane dalej „PETECKI” lub „Organizatorem”
§ II Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 3 marca 2017 roku do 31 maja 2017 roku.
2. PETECKI zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
3. O zakończeniu Promocji PETECKI powiadomi na swoich stronach internetowych www.petecki.eu, a także
w Salonach Sprzedaży z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
§ III Uczestnictwo w Promocji
Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej , zwanych dalej Uczestnikami, które dokonają, w okresie trwania Promocji, zakupu produktów objętych
promocją, zgodnie z postanowieniami § IV ust. 2 niniejszego Regulaminu.
§ IV. Zasady Promocji
1. Promocja prowadzona jest we wszystkich Salonach Firmowych PETECKI oraz Salonach Partnerskich (zwanym dalej
łącznie Salonami Sprzedaży) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Adresy Salonów Sprzedaży prowadzących
promocję dostępne są na stronie www.petecki.eu w zakładce SIEĆ SPRZEDAŻY.
2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi:


minimum 8 okien serii Future lub Excellent oraz drzwi PETECKI otrzyma w standardzie okucia do okien Roto
Designo ( okucia ukryte).
lub



minimum 8 okien serii Future lub Excellent oraz drzwi przesuwne PETECKI HST otrzyma w standardzie
okucia do okien Roto Designo ( okucia ukryte).
lub



minimum 8 okien serii Future lub Excellent oraz bramę segmentową PETECKI otrzyma w standardzie okucia
do okien Roto Designo ( okucia ukryte).
lub



minimum 8 okien serii Future lub Excellent oraz rolety PETECKI otrzyma w standardzie okucia do okien Roto
Designo ( okucia ukryte).

§ V Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy kierować na adres: PETECKI PPHU Ignacy Petecki, ul. Rudzka
11/13 93-457 Łódź z dopiskiem Promocja „PAKIET WIOSENNYCH KORZYŚCI” na adres e-mail:
petecki@petecki.eu. Reklamacja powinna obejmować dokładne dane osobowe Uczestnika, nazwę i adres Salonu
Sprzedaży, w którym dokonano zakupu produktów objętych Promocją, kopię dowodu zakupu oraz opis okoliczności,
stanowiących podstawę do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§ VI Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.petecki.eu, a także
w Salonach Sprzedaży na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w życie takich zmian.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) w Salonach Sprzedaży,
b) na stronach internetowych PETECKI.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „PAKIET
WIOSENNYCH KORZYŚCI”.

