Wrocław, dnia 10.05.2018 r.

REGULAMIN PROMOCJI NR 1/2018

Nazwa promocji: „Promocja z SZORTAMI MORO”
Organizator: „Selena” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000112580, kapitał zakładowy 11 170 000 zł,
kapitał wniesiony: 11 170 000 zł, REGON 890226433, NIP 894-000-55-23
1. Promocja ma charakter ogólnopolski. Pod pojęciem „promocji” użytym w niniejszym
regulaminie rozumie się sprzedaż spodni krótkich moro oznaczonych logo TYTAN za
0,81 zł netto, na warunkach określonych poniżej.
2. Okres trwania promocji od 25.05-31.06.2018 r. lub do wyczerpania zapasów spodni
krótkich moro.
3. W promocji brać mogą udział podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż hurtową
i dystrybucję materiałów budowlanych pochodzących od Organizatora w tym
podmioty Grupy PSB Handel S.A. z siedzibą w Wełeczu ( dalej: Partner ).
4. Zasady promocji:
a. warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup produktów Organizatora
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przez Partnera
b. dokonanie zakupów, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, w
trakcie trwania promocji uprawnia do zakupu spodni krótkich moro, wyszczególnionych
w Załączniku nr 1; ilość spodni krótkich moro możliwych do zakupienia w cenie 0,81 zł
netto za 1 szt. uzależniona jest od wielkości dokonanych zakupów stosownie do tabeli
z Załącznika nr 1,
c. dla celów niniejszej promocji, za ilość przeliczeniową przyjmuje się ilość zakupionych
produktów, ujętych w wystawianej przez Organizatora fakturze VAT, w czasie trwania
promocji,
d. promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora,
e. uprawnienie do zakupu spodni krótkich moro za 0,81 zł netto za 1 szt. powstaje w
chwili

złożenia u Organizatora zamówienia zgodnego z zasadami promocji, pod

warunkiem jego zrealizowania,

f.

w przypadku wyczerpania się ilości spodni krótkich moro przeznaczonych do zakupu na
zasadach promocyjnych, Organizator ma prawo zmiany produktu promocyjnego
możliwego do zakupu na warunkach niniejszego regulaminu.

Wzięcie udziału w promocji oznacza:
- zgodę uczestnika na wszystkie warunki promocji określone niniejszym regulaminem,
-

potwierdzenie

spełnienia

warunków

uprawniających

do

wzięcia

udziału

w promocji.
5. Prawa i obowiązki związane z promocją są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to
przede wszystkim uprawnienia do zakupu produktu promocyjnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu promocji, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć,
lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych
ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b) udział w promocji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
7. Odpis Regulaminu promocji dostępny będzie w biurze handlowym Selena S.A. we
Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56 e oraz na stronie www.tytan.pl.

Zarząd Selena SA

Załącznik nr 1

za jednorazowy zakup minimum 6 kartonów pianoklejów Tytan, do każdego
kartonu klient otrzymuje możliwość zakupu 1 sztuki spodni krótkich moro w
cenie 0,81 zł netto (6 sztuk spodni krótkich moro)
Czas trwania – 25.05-31.06.2018 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych
Produkty biorące udział w promocji:
indeks

Alias

Nazwa_handlowa

10004223

SOT-XPS-08-075

TYTAN PROFESSIONAL Klej Do Płyt Xps w Wersji Pistoletowej 750 ml szary PL rękawiczki

10022441

PPT-KDS---075

TYTAN PROFESSIONAL Eos Klej do styropianu w wersji wężykowej 750 ml niebieski PL rękawiczki

10024858

SOT-KDS-08-075

TYTAN PROFESSIONAL Eos Klej Do Styropianu w Wersji Pistoletowej 750 ml niebieski PL rękawiczki

10024929

PPT-KDT---082

TYTAN PROFESSIONAL KDT12 Pianoklej dekarski w wersji Pistoletowej 820 ml PL rękawiczki

10029218

PPT-PI-60s-075

TYTAN PROFESSIONAL 60 Sekund Szybki Pianoklej Uniwersalny W Wersji Pistoletowej 750 ml PL rękawiczki

10029636

PPT-PI-PK-UN-075

TYTAN PROFESSIONAL Uniwersalny Pianoklej w Wersji Pistoletowej 750 ml szary PL rękawiczki

10035931

PPT-ZMC----075

TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej do murowania 870 ml szary PL rękawiczki

10038665

PPT----60S-075

TYTAN PROFESSIONAL 60 Sekund Szybki Pianoklej Uniwersalny W Wersji Wężykowej 750 ml PL

10039891

PPT----60S-030

TYTAN PROFESSIONAL 60 Sekund Szybki Pianoklej Uniwersalny W Wersji Wężykowej 300 ml PL

