
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Wakacyjna Promocja SUPER LAST MINUTE” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 

2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest AXE PROMOTION S.A. 

3. Sprzedaż Premiowa kierowana jest wyłącznie do podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw). 

4. Sprzedaż Premiowa obowiązuje w Okresie Sprzedaży Premiowej. 

5. Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w §2. niniejszego Regulaminu. 

 

§2. Definicje 

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: 

Organizator  

AXE PROMOTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 42, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634868, 

NIP 6060091423, REGON 302107661, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,000 zł, 

wpłaconym w całości 

Uczestnik  

Podmiot gospodarczy: przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, który spełnia warunki opisane w §3 niniejszego Regulaminu 

Okres Sprzedaży Premiowej 

Okres od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r. 

Okres rozliczeniowy 

Okres od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r. 

Regulamin  

Niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej „Wakacyjna Promocja SUPER LAST MINUTE” organizowany 

przez AXE PROMOTION S.A. 

Sprzedaż Premiowa 

Sprzedaż premiowa „Wakacyjna Promocja SUPER LAST MINUTE” prowadzona przez Organizatora, 

uregulowana w niniejszym Regulaminie. Przez „Sprzedaż Premiową” należy rozumieć zrealizowanie 

przez Organizatora zamówień, które zostały  złożone i opłacone przez Uczestników w Okresie 

Rozliczeniowym, za które Uczestnik będzie miał prawo do otrzymania Nagrody. 

 



Nagroda 

Nagrodami niniejszej Sprzedaży Premiowej są: 

 

 

§3. Warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej 

Uczestnikami są podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa spółki prawa handlowego lub osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają w Okresie Sprzedaży Premiowej łącznie 

wszystkie następujące warunki: 

1) złożą zamówienie na produkty lub usługi realizowane przez Organizatora w zakresie obróbki matali 

w Okresie Sprzedaży Premiowej drogą e-mailową lub poprzez przedstawiciela handlowego, które 

zrealizuje Organizator;  

2) nie odstąpią od złożonego zamówienia, 

3) terminowo uregulują swoje zobowiązania wobec Organizatora z tytułu zamówienia objętego 

zasadami Sprzedaży Premiowanej tj. w terminie nieprzekraczającym Okresu rozliczeniowego. 

 

§4. Zasady Sprzedaży Premiowej 

1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika określonej Nagrody jest złożenie zamówień, które 

zrealizuje Organizator  oraz opłacenie zobowiązań przez Uczestnika wynikających z tego tytułu na 

łączną minimalną kwotę netto, właściwą do uzyskania odpowiedniej nagrody wg poniższej tabeli: 



 

2. Nagrody nie podlega wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe, niż przewidziane w 

niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik ma prawo odbierać Nagrody w trakcie jak i po Okresie rozliczeniowym, ale nie później 

niż do 30.09.2019 roku.   

4. Uczestnik może wybrać Nagrody w zależności od sumy zrealizowanych zamówień (obrotów) w 

ramach Sprzedaży Premiowej w Okresie Sprzedaży Premiowej z puli Nagród określonych w pkt. 1 

niniejszego paragrafu.  

5 Odebrana Nagroda w Okresie rozliczeniowym powoduje zmniejszenie sumy obrotu naliczanego do 

rozliczenia Sprzedaży Premiowej o wartość obrotu przyporządkowaną do danej i Nagrody, która 

stanowi warunek jej uzyskania. 

6. W przypadku, gdy Nagrody objęte są gwarancją producenta, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie  

do realizacji  praw  z  gwarancji  względem  producenta  na zasadach przewidzianych przez 

producenta i przepisy prawa. Organizator ceduje prawa i obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi na 

rzecz Uczestnika dla odebranych Nagród. 

 

§5. Odbiór Nagród 

1. Odbiór Nagród odbywać się będzie osobiście w zakładzie produkcyjnym Organizatora przy ul. 

Fabryczna 7 w Rogoźnie przez umocowanego przedstawiciela Uczestnika najpóźniej w terminie 30 

dni od daty uzyskania prawa do otrzymania Nagrody. 

2. Po spełnieniu warunków do uzyskania danej Nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania 

emailem na adres promocje@axepromotion.pl informacji o wyborze danej Nagrody podając w tytule 

wiadomości „Promocja Last Minute”, a w treści informacje, iż warunki do uzyskania Nagrody zostały 

spełnione podając zrealizowany obrót, nazwę Nagrody, dane firmy oraz dane kontaktowe.  

mailto:promocje@axepromotion.pl


3. Organizator w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia określonego w 

punkcie 2 powyżej zweryfikuje zasadność przyznania Nagrody i poinformuje mailowo Uczestnika czy 

warunki zostały spełnione lub wskaże powody dlaczego Nagroda nie może być przyznana.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Organizatora przyznania Nagrody  Uczestnik zobowiązany jest 

do przesłania skanu pełnomocnictwa wskazującego osobę upoważnioną do odbioru Nagrody wraz 

zdanymi kontaktowymi do tej osoby.  

5.W terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o umocowanej osobie do odbioru 

Nagrody Organizator wskaże termin odbioru Nagrody. Osoba wyznaczona przez Uczestnika 

obierająca Nagrodę zobowiązana jest posiadać oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do 

odbioru Nagrody, dokument tożsamości i pisemnie potwierdzić odbiór Nagrody. 

 

§6. Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych jest Organizator. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika przetwarzane są przez 

Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Sprzedaży 

Premiowej. 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ma 

prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. 

4. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru Nagrody, podania swoich 

danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane poprzez e-mail lub 

formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. 

 

§7. Reklamacje 

1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Sprzedaży Premiowej należy zgłaszać 

bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem 

„Sprzedaż Premiowa: Wakacyjna Promocja SUPER LAST MINUTE”, najpóźniej w terminie jednego 

miesiąca (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania 

przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Sprzedaży Premiowej.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

3. Osoba lub podmiot wnoszące reklamację zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu reklamacji za 

pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

 

 

 



§8. Komunikacja 

Zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Sprzedaży Premiowej można kierować do 

Organizatora pod numerem telefonu: + 48 537 909 026 dostępnym w godzinach 8-16 w dni robocze 

(koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora). 

 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem 

zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

2. W  uzasadnionych  przypadkach,  w  zakresie  dozwolonym  przez  przepisy  prawa, Organizator  

zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  do  Regulaminu,  np. odnośnie do przedłużenia 

terminu na dokonywanie zamówień, wymiany Nagród na Nagrody  tej  samej  lub  wyższej  wartości,  

zawieszenia  organizacji  Konkursu .Wprowadzone  zmiany  nie  będą  naruszać  praw  nabytych  

Uczestników  i  będą obowiązywać  od  dnia  umieszczenia zmienionej  treści  Regulaminu  pod  

adresem Strony www.axepromotion.pl/regulamin.pdf 

3. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji określone są w niniejszym Regulaminie 

oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Wszelkie informacje dostępne w materiałach 

reklamowych mają charakter informacyjny. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w 

Sprzedaży Premiowej jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny siedziby Organizatora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 


