


Zasady ogólne 

1. Organizatorem Promocji jest PPHU ŻALUTEX sp.j., ul. Koronkarska 17, 61-005 Poznań, zwany dalej „Orga-
nizatorem”.

2.Promocja skierowana jest do firm dokonujących zakupów rolet zewnętrznych marki COVERT.
3. W przypadku, gdy uprawnionym do nagrody Uczestnikiem Promocji jest osoba prawna, nagroda  

zostanie wydana osobie fizycznej wskazanej przez osobę uprawnioną do wydawania tego typu decyzji.
4.Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Promocji.
5. Każdy z uczestników poprzez wzięcie udziału w Promocji jednocześnie akceptuje wszystkie postanowie-

nia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.Promocja polega na zebraniu największej ilości punktów za kupowane produkty.
7. Promocja dotyczy rolet z napędem ręcznym lub elektrycznym a szczególnie z napędami SOMFY:
 a.roleta z napędem ręcznym – 1 pkt,
 b.roleta z napędem elektrycznym „standard” – 2 pkt,
 c.roleta z napędem SOLUS – 3 pkt,
 d.roleta z napędem ILMO – 4 pkt,
 e.roleta z napędem SOMFY RTS – 5 pkt.
8. Promocja trwa od 1 września 2010 do 30 listopada 2010. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu zakończenia Promocji o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Promocją objęte będą zamówienia do natychmiastowej realizacji przesłane do firmy Żalutex faksem, 

mailem lub dostarczone osobiście w dniach trwania Promocji. Zamówienia anulowane nie zostaną 
objęte Promocją.

10. Dla firm, które zgromadzą największą liczbę punktów przewidziano następujące nagrody:
 a.I miejsce – voucher na wycieczkę zagraniczną,
 b.II miejsce – voucher na weekendowy pobyt w SPA,
 c.III miejsce – telewizor 42”,
 d.IV miejsce – kamera HD,
 e.V – X miejsce – aparat cyfrowy.
11.W przypadku nagrody I i II termin zostanie uzgodniony ze zwycięzcą.
12 .Informacja o ilości zgromadzonych punktów będzie podawana każdorazowo na FV zakupu produktów 

objętych promocją.
13. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wygranej w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od czasu zakończenia Promocji.

W przypadku sytuacji nie objętych regulaminem Promocji, decyzja podjęta przez Organizatora jest 
wiążąca i ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.


