
Regulamin akcji promocyjnej „Piana pistoletowa ULTRA FAST 70” 
 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej „Piana pistoletowa ULTRA FAST 
70” prowadzonej przez Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Akcja). 

 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wyścigowej 56 E, 53-
012  Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000112580 (dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale 
zakładowym w wysokości 11 170 000,00 zł w całości wpłaconym, NIP 8940005523, REGON 
005923241, BDO 000015312( dalej jako „Organizator”. 

2. Celem akcji jest promocja produktu Piana Pistoletowa Ultra Fast 70 (dalej jako „Produkt”).  
3. Regulamin Akcji udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej 

https://www.tytan.pl/fastpro/uf70/ (dalej jako „Portal”). 
 

§ 2 
Zasady Akcji i czas trwania Akcji 

1. Akcja trwa od 10.09.2020 do 09.10.2020 r. lub do czasu wyczerpania produktów 
dedykowanych Akcji.  

2. W ramach Akcji Organizator Akcji przekaże podmiotom,, które zgłoszą swój udział w akcji i 
spełnią warunki opisane w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik Akcji”) próbkę 
Produktu (dalej jako „Próbka”), w celu przetestowania Produktu i zapoznania się z jego 
właściwościami. 

 
§ 3 

Sposób zgłaszania udziału i odbiór Próbek 
1. W Akcji może wziąć udział podmiot, który łącznie spełni następujące warunki: 

a. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, 
b. udzieli odpowiedzi na trzy pytania ankiety dostępnej na Portalu, 
c.  zgłosi chęć otrzymania Próbki poprzez wybranie na Portalu opcji „Odbierz darmową 

próbkę” oraz uzupełnienie danych w postaci: imienia, nazwiska, numeru NIP, adresu 
e-mail, adresu pod który ma zostać wysłana próbka oraz opcjonalnie firmy. 

2. Jeden Uczestnik Akcji ma prawo do otrzymania jednej bezpłatnej Próbki, niezależnie od liczby 
przesłanych zgłoszeń. 

3. W Akcji nie mogą wziąć udziału podmioty, które w przeszłości brały udział w akcjach 
testowania produktu Ultra Fast 70  organizowanych przez Selenę SA. 

4. Po przesłaniu powyższych informacji Organizator Akcji weryfikuje poprawność danych oraz 
spełnienie warunków, o których mowa powyżej. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, 
Organizator przesyła Próbkę na adres wskazany przez Uczestnika Akcji.  

5. Próbki wysyłane są  w terminie 14dni od daty pozytywnego zweryfikowania zgłoszenia. 
 

§4 
Dane osobowe 

Wszelkie kwestie dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce 
prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
https://www.tytan.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 5 
Postanowienia końcowe 



1. Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w Akcji jest zobowiązany do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

2. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania 
Próbki. 

3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także 
zawieszenia bądź odwołania Akcji. 

4. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem Akcji za pośrednictwem formularza 
kontaktowego online pod adresem: https://www.tytan.pl/kontakt/ 

 
 
 


