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Regulamin szczegółowy akcji promocyjnej „Promocja Transmiter FM” 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Promocja Transmiter FM” 
2. Podmiotem organizującym niniejszą akcję promocyjną jest firma 3 M Poland Sp. z o.o. al. 

Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, zwana dalej „Organizatorem”. Akcja promocyjna 
trwać będzie w okresie od 14 lutego 2011 roku do 31 marca 2011 roku.  
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć: 
a) pracownicy Organizatora, 
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem akcji promocyjnej na zlecenie 

Organizatora, 
c) małŜonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach a-b. 
 

II. Zasady prowadzenia akcji promocyjnej 
 
1. Akcja promocyjna związana jest z promocją osprzętu na nn 3M: muf termokurczliwych AH PL 
oraz muf Ŝywicznych Scotchcast™. Szczegółowa listę produktów objętych promocją stanowi 
załącznik numer 1 
 
2. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych (przede wszystkim hurtowni i 
dystrybutorów) zajmujących się sprzedaŜą produktów Organizatora, zwanych dalej Uczestnikami, 
którzy dokonają zakupu promocyjnego wyznaczonych produktów. 
 
3. Promocja trwa od  14.02.2011 do 31.03.2011 roku, lub do momentu wyczerpania nagród 
4. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie jednorazowego zakupu za co najmniej 400PLN 

netto po rabacie produktów z  listy stanowiącej załącznik 1 (zgodnie z Minimalną Ilością 
Zamówienia) w okresie trwania promocji. 

5. Promocja przewiduje, iŜ za kaŜde zamówienie o wartości 400 PLN netto złoŜone w okresie 
trwania promocji, 3M przekaŜe samochodowy transmiter FM z pilotem 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest – oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 
3 – wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

7. Na formularzu naleŜy podać numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu oraz datę 
wystawienia tej faktury. W promocji biorą udział tylko zamówienia złoŜone w okresie 
trwania promocji. 

8. Formularz zgłoszeniowy naleŜy przesłać pocztą na adres: 3M Poland Sp. z o.o. Dział 
Elektroenergetyczny, al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem 
„Promocja”.  

9. Transmiter FM zostanie wysłany w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania FV na której 
znajdą się zestawy objęte promocją, o wartości zgodnej z wymogami regulaminu 

10. Liczba bezpłatnych transmiterów FM jest ograniczona. O przyznaniu transmitera decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

11. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pienięŜnego bądź rzeczowego 
w zamian za nagrody. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 
1.  Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia akcji promocyjnej sprawować będzie komisja 
powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Komisją akcji promocyjnej. 
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2.  Niniejszy regulaminu zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora. 
 
3.  Reklamacje dotyczące przebiegu akcji promocyjnej mogą być składane wyłącznie na piśmie – 
listem poleconym na adres Organizatora, nie później niŜ do 30.04.2011 roku.  
 
4.  Reklamacje rozpatrywać będzie na podstawie niniejszego regulaminu Komisja akcji 
promocyjnej nadzorująca prawidłowy przebieg promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty 
wpłynięcia reklamacji i listem poleconym. Komisja akcji promocyjnej poinformuje o swej decyzji 
Uczestnika zgłaszającego reklamację w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Od decyzji 
Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
 

 


