
REGULAMIN promocji Grundfos i SBS: „Kup 
2 pompy ALPHA1L i otrzymaj szczypce” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą: „Wakacyjny relaks z Klubem Instalatora!” i jest 
zwana dalej „Akcją”.  

2. Organizatorem Akcji jest SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-205), przy ul. Aleksandrowskiej 
67/93, numer KRS 91967.  

3. Partnerem akcji jest GRUNDFOS POMPY Sp. Z o. o., ul. Klonowa 23, PL-62081 Przezmierowo 

Poland. 

4. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach: 09.07 – 27.07. 2018 w hurtowniach partnerskich 
Grupy SBS. 

 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Uczestnikiem akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może klient Hurtowni, prowadzący 
działalnośd gospodarczą, który spełnia warunki uczestnictwa w Akcji w tym nie jest pracownikiem 
SBS Sp. z o.o.  

2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej ma charakter dobrowolny.  

3. Uczestnictwa w akcji promocyjnej oraz praw z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie 
można przenosid na inne osoby czy podmioty.  

 

§ 3 
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ - KLIENCI HURTOWNI OBJĘTYCH 

AKCJĄ KLUBU INSTALATORA: 
Aby wziąd udział w akcji, należy:  
1. Spełnid warunki uczestnictwa zamieszczone w § 2 niniejszego regulaminu.  

2. Dokonad zakupu 2 sztuk pomp ALPHA1L Grundfos o kodach: 99160579 lub 99160584. 

3. Odbiór Nagród nastąpi w terminie ustalonym przez pracownika Hurtowni, w jej siedzibie.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody ani na ich równowartośd w gotówce.  

5. Uczestnik akcji, zobowiązany jest do jej faktycznego odbioru w siedzibie Hurtowni oraz zapłaty 
kwoty 1 PLN netto na podstawie wystawionej przez Hurtownię faktury gotówkowej VAT, 
dokumentującej spełnienie warunków sprzedaży premiowej i przyznanie nagrody.  
 

§ 4 
NAGRODY 

1. Klientowi po dokonaniu zakupu produktów przysługuje nagroda: szczypce Cobra Knipex 
250mm. 

2. Uczestnik biorący udział w akcji może przystępowad do niej wielokrotnie.  

3. Nagrody otrzymają Ci uczestnicy Akcji, którzy spełnią zamieszczone w §3 niniejszego regulaminu 
zasady.   



4. Nagrody będą przekazywane za odpłatnością promocyjną wynoszącą 1 PLN netto za każdą 
nagrodę.  

5. Uczestnik Akcji ma prawo otrzymad Nagrodę tylko w tej Hurtowni, w której dokonał zakupu.  
 

§ 6 
REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące akcji mogą byd składane przez uczestników za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: marketing@grupa-sbs.pl lub w formie pisemnej listem poleconym 
wysłanym na adres siedziby organizatora (SBS sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź) 
przez cały czas trwania akcji oraz w terminie 14 dni od daty zakooczenia konkursu.  

2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmied następująco: 
REKLAMACJA – AKCJA Grundfos. Identyczny dopisek powinien znajdowad się na kopercie, w której 
wysyłany będzie list polecony.  

3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data nadania reklamacji.  

4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Reklamacje winny wskazywad dane wnoszącego reklamację, w szczególności te umożliwiające 
udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.  

6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, będą 
rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający 
reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowieo niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu 
poinformowania o zmianie przez ogłoszenie tego faktu przez radiowęzeł targowy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki określone w 
regulaminie. W tym celu organizator może żądad od uczestnika złożenia określonych oświadczeo, 
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.  

3. Odmowa uczestnika wyklucza go z akcji, o ile wątpliwości organizatora są uzasadnione.  
 


