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REGULAMIN PROMOCJI „Ekonomiczne i praktyczne” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej – sprzedaży premiowej pn. „Ekonomiczne i praktyczne” (dalej: Promocja) 
jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100, KRS 

000058039, NIP: 879-22-55-262 (zwana dalej: Organizatorem). 

1.2. Promocja trwa w okresie od 17 października 2017 r. do wyczerpania się stanów magazynowych 
nagród w wybranych Hurtowniach Elektrycznych Organizatora (zwanych dalej: Hurtowniami) zgodnie z 

godzinami pracy hurtowni, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
1.3. Promocja polega na premiowaniu wszystkich zakupów w wybranych Hurtowniach Elektrycznych 

Organizatora 

1.4. Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem w promocji, jest całkowicie dobrowolne. 
1.5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Hurtownie Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o.  

1.6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub 
zleceniobiorcy Organizatora; osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Sprzedaży Premiowej na 

zlecenie Organizatora oraz małżonkowie, dzieci i dalsi zstępni, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych osób.  

 
2. ZASADY PROMOCJI 

2.1. Kwoty zakupów produktów promocyjnych dokonanych przez danego Uczestnika w trakcie trwania sprzedaży 
promocyjnej nie kumulują się.  

2.2. Łączna kwota netto za zakup produktów objętych Promocją, dokonanych przez danego Uczestnika 
Promocji, jest podstawą do obliczenia progu, z którego Uczestnik wybiera nagrodę. Łączenie zakupów 

dokonanych przez różnych Uczestników Promocji jest zabronione. Faktury korekty oraz zwroty towarów 

zakupionych w trakcie sprzedaży produktów promocyjnych pomniejszą łączną wartość zakupionych produktów 
promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru lub korekty faktury przez Uczestnika w terminie po zakończeniu 

okresu trwania Promocji, organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu nagrody, wydanej mu 
w oparciu o te zwrócone towary, lub na podstawie skorygowanych faktur. 

 

3. NAGRODY  
3.1. Nagroda przysługuje każdemu uczestnikowi, który dokona zakupów dowolnych produktów w wybranych 

Hurtowniach Elektrycznych Kopel Sp. z o.o. w okresie promocyjnym o minimalnej jednorazowej wartości 400,00 
zł netto. 

3.2. Nagrody zależą od sumy wartości wszystkich zakupionych przez Uczestnika produktów promocyjnych, 
liczonej według schematu:  

 

Wartość progu zakupowego produktów 
promocyjnych w okresie trwania Promocji 

Zakup jednorazowy (cena netto) 

Nagroda do wyboru 

PRÓG 1 
od 400,00 zł 

OPRAWA PROJEKTOR 1x LED 10W IP65 3500K BIAŁA CIEPŁA 

PRÓG 2 

od 800,00 zł 
OPRAWA PROJEKTOR 1x LED 50W IP65 3500K BIAŁA CIEPŁA 

 

3.3. Każdy Uczestnik może odebrać maksymalnie 5 nagród. 

3.4. W przypadku braku dostępności nagród, o których mowa w punkcie 3.2, Organizator zastrzega sobie prawo 
do zamiany nagród na inne dostępne na rynku zamienniki.  

3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.  
3.6. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 
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4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane, najpóźniej w terminie do 31 

grudnia 2017 r. 

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: 
Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o, 87-100 Toruń, ul. Polna 107, z dopiskiem ”Ekonomiczne i praktyczne”. 

Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania.  

4.4. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane przez Organizatora są ostateczne i wiążące. Osoba 

składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłany m na adres podany w 
reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

4.5. Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator 
nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia 

wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu. 
Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w 

przepisach bezwzględnie obowiązujących. 

4.6. Uczestnikowi, który posiada opóźnienie w płatnościach wobec Organizatora akcji powyżej 14 dniu, może nie 
zostać wydana nagroda w ramach niniejszej sprzedaży premiowej – promocji.  

 
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy Promocji podając dane osobowe wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Hurtownie Elektryczne 

KOPEL Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt 87-100, wyłącznie na potrzeby związane z 
organizacją Promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o 
z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt 87-100. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Niniejszy regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.kopel.pl oraz w Dziale Marketingu Kopel. 
6.2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6.4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

http://www.kopel.pl/
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HURTOWNIE BIORĄCE UDZIAŁ W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PN. EKONOMICZNE I PRAKTYCZNE 

 

Toruń ul. Polna 107 (56) 669-14-00 (56) 669-14-14 hurtownia@kopel.com.pl 

Bydgoszcz ul. Fordońska 246 (52) 329-90-23 (52) 329-90-22 bydgoszcz@kopel.com.pl 

Chojnice ul. Kard.St.Wyszyńskiego 20 (52) 397-30-88 (52) 397-53-76 chojnice@kopel.com.pl 

Gdańsk ul. Żaglowa 1 (58) 347-81-51 (58) 347-81-50 gdansk@kopel.com.pl 

Grudziądz ul. A. Mickiewicza 39a (56) 462-55-57 (56) 462-36-48 grudziadz@kopel.com.pl  

Katowice ul. Roździeńskiego 188B (32) 781-49-49 (32) 781-00-40 katowice@kopel.com.pl 

Konin ul. Makowa 11 (63) 245-08-81 (63)245-08-84 konin@kopel.com.pl 

Koszalin Biesiekierz, Stare Bielice 7b (94) 316-30-23 (94) 346-35-33 koszalin@kopel.com.pl 

Płock ul. Żyzna 1 (24) 22 22 220 (24) 366-66-19 plock@kopel.com.pl 

Poznań ul. Szarych Szeregów 44 (61) 842-57-27 (61) 842-57-28 poznan@kopel.com.pl 

Rzeszów ul. Przemysłowa 7B (17) 852-48-16 (17) 854-97-37 rzeszow@kopel.com.pl 

Stryków ul. A Mickiewicza 6 (42) 712-08-99 (42) 712-08-99 strykow@kopel.com.pl  

Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 108 (15) 823-78-35 (15) 823-79-57 tarnobrzeg@kopel.com.pl 

Toruń ul. Żółkiewskiego 16 (56)664-19-00 (56)664-19-10 torun@kopel.com.pl 

Wrocław ul. Przedmiejska  6-10 (71) 359-75-61 (71) 355-47-89 wroclaw@kopel.com.pl 

Zamość ul. Przemysłowa 2 (84) 638-43-97 (84) 677-58-32 zamosc@kopel.com.pl 

Zielona Góra ul. Naftowa 2b (68) 323-87-00 (68) 323-87-01 zielona.gora@kopel.com.pl 

mailto:grudziadz@kopel.com.pl
mailto:strykow@kopel.com.pl
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o. o. 
z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 107 

 
 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Nazwa i Adres firmy 

 

NIP 

 

E-mail 

 

Nr telefonu 

 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji „Ekonomiczne i praktyczne”. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Hurtownie Elektryczne KOPEL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100 w celu realizacji promocji „Ekonomiczne i 

praktyczne” oraz w celach marketingowych Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. 

 
 

 
 

………………………………            ……………………………… 
 (miejscowość, data)            (podpis) 
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