
REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ    
 
1. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ    
Organizatorem sprzedaży promocyjnej, zwanej dalej Promocją, jest Schrack Technik Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Staniewicka 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000031694, NIP: 524-00-18-605, 
REGON: 010671838, kapitał zakładowy 2.950.000,00 zł (dalej Schrack).  
2. CZAS, MIEJSCE I WARUNKI PROMOCJI  
Promocja będzie trwała od dnia 01 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 i dotyczy zakupów dokonanych w sklepie 
internetowym Schrack prowadzonym pod adresem www.schrack.pl (dalej Sklep Internetowy). Warunku Promocji 
określa niniejszy Regulamin Sprzedaży Promocyjnej, zwany dalej Regulaminem, dostępny na stronie 

www.schrack.pl i w siedzibie Schrack w Warszawie.    
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Schrack – przedsiębiorców, bez względu na formę prawną 
prowadzonej działalności gospodarczej. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Schrack i konsumenci.    

2. Uczestnik Promocji nabywa prawo do zakupu towarów promocyjnych opisanych w pkt. 4 poniżej (zwanych 
dalej Nagrodami) i po cenach tam wskazanych, po spełnieniu łącznie następujących warunków:  

a)  dokonaniu jednorazowego zakupu produktów w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji za kwotę 
minimalną wskazaną w pkt. 4 poniżej oraz dokonaniu 100% płatności za te zakupy w terminie wynikającym z 
faktury VAT, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zakupu i 

b) wypełnieniu Formularza Zamówienia Nagrody, w którym Klient zaakceptuje Regulamin i wskaże adres e – 
mail, na który zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca spełnienie warunków umożliwiających nabycie 
Nagrody oraz sposób odbioru Nagrody.  

3. Zakupy, na które udzielono terminu płatności dłuższego niż 30 dni nie będą uwzględnianie w ramach niniejszej 
Promocji.  

4. Schrack zastrzega, iż towary ujęte na dokumentach sprzedaży wystawionych dla Klientów biorących udział w 
Promocji w okresie trwania promocji nie podlegają zwrotowi.  

4. NAGRODY W PROMOCJI 
 

Nagrodami w Promocji są: 
a) dron w cenie 1 zł. netto - przy jednorazowym zakupie za kwotę netto minimum 10.000,00 zł.  
b) słuchawki bezprzewodowe 1 zł. netto - przy jednorazowym zakupie za kwotę netto minimum 5.000,00 zł.  

5. NABYCIE I ODBIÓR NAGRÓD.   

1. O spełnieniu warunków do nabycia Nagrody Uczestnik Promocji zostanie poinformowany e - mailem wysłanym 
na adres wskazany w Formularzu Zamówienia Nagrody. Wypełnienie Formularza Zamówienia Nagrody jest 
równoznaczne z zamówieniem Nagrody za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.   

2. Wybrana przez uczestnika Promocji Nagroda wraz z fakturą VAT zostanie wysłana na adres wskazany w 
Formularzu Zamówienia Nagrody lub wydana wraz z Nagrodą w przypadku odbioru osobistego Nagrody. W 
ramach Promocji Klient może nabyć nie więcej niż jedną Nagrodę spośród wymienionych w pkt. 4 pt. Nagrody w 
Promocji. 

3.   Odebrane Nagrody nie podlegają zwrotowi.    

4. Przed wydaniem Nagrody Schrack ma prawo wylegitymować osobę odbierającą Nagrodę lub zażądać 
przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru Nagrody. Wypełnienie Formularza Zamówienia Nagrody jest 
równoznaczne  z wyrażeniem zgody na powyższy system wydawania Nagród.  

5. W przypadku, gdy Nagroda nie zostanie odebrana przez uczestnika Promocji w terminie 60 dni od daty 
poinformowania o spełnieniu warunków do nabycia Nagrody (zgodnie z pkt.5.1. powyżej) Uczestnik traci prawo 
żądania wydania Nagrody.   

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność Nagród lub ich przydatność do użytku deklarowanego 
za producenta Nagrody.  

2.  Schrack nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność innych osób np. kurierów przy 
realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

3. Jakakolwiek odpowiedzialność Schrack z tytułu rękojmi za wady Nagród jest wyłączona.  

3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jego potencjalnym 
uczestnikom w siedzibie Schrack, ul. Staniewicka 5, 03 – 310 Warszawa.  

http://www.schrack.pl/
http://www.schrack.pl/

