
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. Organizatorem Sprzedaży premiowej jest firma CELKAR Spółka z o.o. z siedzibą: 32-005
Niepołomicach,  ul.  Podłęska  25,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem  0000040981,  której  akta  są  przechowywane  w  Sądzie  Rejonowym  dla
Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego,  Nr  NIP   679  -26-91-789,  Kapitał  zakładowy:  1.050.000,00 zł,  zwana  dalej
Organizatorem.

2. Sprzedaż premiowa trwa od 22.03.2016 – 05.04.2016 lub do dnia wyczerpania zapasów
towarów objętych sprzedażą premiową.

3. Sprzedaż premiowa organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Adresatami Sprzedaży premiowej, zwanymi dalej Uczestnikami, są klienci firmy CELKAR

Sp. z o.o. Uczestnik sprzedaży premiowej musi w okresie podanym w punkcie 2 dokonać
zakupu produktów zgodnie z punktem 5.

5. Sprzedażą premiową objęte są części samochodowe firmy DAYCO. Sprzedaż premiowa
dotyczy jednorazowego zakupu za kwotę określoną poniżej:
i) Zamówienie złożone od 300zł-500zł netto, Klient otrzymuje Zestaw I,

ii) Zamówienie złożone od 500zł-700zł netto, Klient otrzymuje: Zestaw II ,

iii) Zamówienie złożone od 700zł-1500zł netto, Klient otrzymuje: Zestaw III, 

iv) Zamówienie złożone powyżej 1500zł netto, Klient otrzymuje: Zestaw IV

Zestaw I
Zamówienie od 300zł-500zł

Gadżet Ilość dostępna

Zestaw do grilla 35

Pióro kulkowe 35

Notes 35

Zestaw II
Zamówienie od 500zł-700zł

Gadżet Ilość dostępna

Plecak 35

Pióro kulkowe 35

Parasol 35



Zestaw III
Zamówienie od 700zł-1500zł

Gadżet Ilość dostępna

Torba podróżna 35

Notatnik 35

Zestaw IV

Zamówienie powyżej 1500zł

Gadżet Ilość

Plecak 4

Torba podróżna 4

Zegar 4

Notatnik 4

6. Nagrody w sprzedaży premiowej przyznawane są nieodpłatnie.
7. Uczestnik  Sprzedaży  premiowej  może  zrezygnować  z  odebrania  nagrody,  pomimo

dokonania zakupu uprawniającego do otrzymania nagrody.
8.  Odbiór nagród uwarunkowany jest uregulowaniem należności za zakupione w czasie

sprzedaży premiowej towary. Ostateczny termin uregulowania należności musi nastąpić
zgodnie z warunkami płatności ustalonymi dla danego Uczestnika. Brak uregulowania
należności w odpowiednim terminie powoduje przepadek nagrody. 

9. Nagrody, które nie zostały przyznane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie przepadają na rzecz Organizatora. 

10. Uczestnikowi  nie  przysługuje  prawo  do  otrzymania  ekwiwalentu  pieniężnego  bądź
rzeczowego nagrody.

11. Stosownie  do postanowień ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Uczestnicy sprzedaży premiowej z
tytułu  otrzymania  w/w  nagród  podlegają  obowiązkowi  podatkowemu  zgodnie  z
aktualnym  stanem  prawnym.  Wszelkie  kwestie  podatkowe  związane  z  dalszym
wykorzystaniem nagrody obciążają Uczestnika.

12. Regulamin  Sprzedaży  premiowej  dystrybuowany  jest  przez  Organizatora  wśród
potencjalnych  Uczestników  Sprzedaży  premiowej  oraz  dostępny  jest  w  siedzibie
Organizatora.

13. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym
Regulaminie.

14. Uwagi  lub  spostrzeżenia  dotyczące  przebiegu  Sprzedaży  premiowej  należy  zgłaszać
bezpośrednio listem poleconym do Organizatora.



15. Wszelkie reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej powinny być zgłoszone w formie
pisemnej  wraz  z  uzasadnieniem  na  adres  Organizatora  w  terminie  7  dni  od  daty
wymagalności roszczenia o wydanie nagrody.

16. Organizator  zobowiązany  jest  rozpatrzyć  reklamację w terminie 14 dni  roboczych od
daty otrzymania reklamacji.

17. Reklamacje sprzeczne z warunkami pkt. 15 będą odrzucone.
18. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
19. Uczestnik  wnoszący  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  rozstrzygnięciu  reklamacji

przez Organizatora listem poleconym w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
20. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  Sprzedaży  premiowej  będą  rozpatrywane  przez  Sąd

właściwy dla siedziby powoda.
21. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  Regulaminie  z  tym

zastrzeżeniem,  że  zmiany  nie  będą  naruszać  praw  nabytych  Uczestników  Sprzedaży
Premiowej.

22. Biorąc udział w sprzedaży premiowej Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu.

23. Niniejsza  Sprzedaż  promocyjna,  której  warunki  zostały  określone  przez  Organizatora
powyżej  nie  jest  „grą  losową”,  „zakładem  wzajemnym”  ani  „loterią  promocyjną”,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.  2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z
późn.zm.)


