
REGULAMIN PROMOCJI 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
1.1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez  
TECE Sp. z o.o. oraz Hydrosolar Sp. z o.o., akcji promocyjnej, zwaną dalej Promocją.  
1.2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej u Partnera 
Handlowego TECE –  SHI grupy Hydrosolar. 
 
2. UCZESTNICY PROMOCJI. 
2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i fizycznych,  
które spełniają następujące warunki: 
- prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych.  
- dokonują zakupów u w/w Partnera Handlowego TECE 
2.2 Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. 
 
3. CZAS TRWANIA PROMOCJI. 
3.1. Promocja rozpoczyna się 01 marca 2017 r. i obowiązuje do 30 kwietnia 2017r. lub 
do wyczerpania zapasów – dotyczy sprzedaży stacjonarnej 
 
4. CELE AKCJI PROMOCYJNEJ: 
4.1. Wzrost poziomu sprzedaży towarów objętych promocją 
4.2. Promocja marki TECE oraz systemu TECEflex 
 
5. ASORTYMENT OBJĘTY PROMOCJĄ. 
5.1. Do udziału w Promocji uprawnia zakup asortymentu systemu TECEflex 
 
6. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI. 
6.1. Przy zakupie w czasie trwania promocji asortymentu systemu TECEflex o łącznej 
wartości minimalnej 5.000 zł netto, klient otrzyma gratis narzędzie wielofunkcyjne 
STANLEY MULTITOOL 12 w1 z logo TECE. Opis nagrody w linku poniżej 
http://www.stanleyworks.pl/products/detail/NARZ%C4%98DZIA+R%C4%98CZNE/Narz
%C4%99dzia+Mechaniczne/Szczypce/Multi-
Tool+NARZ%C4%98DZIE+WIELOFUNKCYJNE+12w1 
6.2. W celu odbioru w/w narzędzia należy udokumentować sprzedaż asortymentu 
TECEflex objętego promocją na łączną kwotę minimalną 5.000 zł netto, przedstawiając 
dokumenty sprzedaży potwierdzające w/w poziom obrotu z uczestnikiem promocji. 
6.3. Każdy uczestnik promocji może uzyskać maksymalnie 3 szt. narzędzia 
wielofunkcyjnego Stanley. 
 
7. ZASADY DOSTARCZANIA NAGRÓD 
7.1. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów i wypełnieniu „Formularza potwierdzenia 
odbioru nagrody” narzędzie zostanie przekazane uczestnikowi promocji za pośrednictwem 
Przedstawiciela Handlowego Hydrosolar.  
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
8.1. Przekazane awansem narzędzia wielofunkcyjne Stanley w celu ich prezentacji, 
zostaną docelowo rozliczone w ramach promocji. 
8.2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą 
rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia 
porozumienia w sprawach spornych właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy 
w Strzelinie 
8.3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatorów 
 
 


