
 
 

 
 
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy, KRS0000069966,  wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 PLN 

Regulamin akcji promocyjnej PROFI-SET WAGO 3/2017 

1. Akcja promocyjna PROFI-SET skierowana jest do klientów hurtowni elektrotechnicznych na terenie 

całej Polski. 

2. Akcja polega na sprzedaży przez hurtownie elektrotechniczne swoim klientom zestawów 

promocyjnych, zawierających wyroby WAGO w walizce L-BOXX mini. 

3. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma WAGO ELWAG sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

przy ul. Pięknej 58A. 

4. Zamówienia na zestawy promocyjne hurtownie mogą składać od 30 sierpnia 2017 roku. 

5. Zamówienia są przyjmowane do 6 października lub wyczerpania zestawów.  

6. Sprzedaż zestawów przez hurtownie rozpoczyna się 6 września. Data ta jest umieszczona na 

materiałach informacyjnych dla klientów. 

7. Hurtownia zobowiązuje się do informowania klientów wszelkimi dostępnymi sposobami o promocji 

WAGO. 

8. Opłata związana z minimum logistycznym nie dotyczy akcji PROFI-SET. 

9. Na poczet akcji promocyjnej przygotowano dwa zestawy promocyjne o numerach:  

a) nr kat. 887-952: zestaw PROFI-SET ze złączkami z serii 221 w walizce L-BOXX mini 

- cena zakupu dla hurtowni 199 zł netto 

- sugerowana cena detaliczna 420,31 zł netto 

b) nr kat. 887-953: zestaw PROFI-SET ze złączkami 2273 w walizce L-BOXX mini 

- cena zakupu dla hurtowni 189 zł netto 

- sugerowana cena detaliczna 386,69 zł netto 

10. Składy zestawów: 

 

11. Zamówienia na zestawy należy składać bezpośrednio w siedzibie WAGO ELWAG, w Dziale 

Realizacji Zamówień (DRZ) lub u przedstawiciela handlowego WAGO obsługującego daną 

hurtownię. 

12. Zestawy PROFI-SET nie podlegają zwrotowi. 

13. Reklamacje dotyczące gadżetu należy kierować bezpośrednio do WAGO ELWAG na adres 

maria.wawrzynow@wago.com lub telefonicznie: 71 360 29 44. 

14. Przy odbiorze zestawów prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie jest uszkodzone. 

WAGO ELWAG Sp. z o.o. 

Skład 887-952 887-953 

nr katalogowy nazwa ilość/ szt. ilość/ szt. 

221-412 
złączka instalacyjna do wszystkich 
rodzajów przewodów 2 x 4  mm² 

100 - 

221-413 
złączka instalacyjna do wszystkich 
rodzajów przewodów 3 x 4  mm² 

100 - 

221-415 
złączka instalacyjna do wszystkich 
rodzajów przewodów  5 x 4  mm² 

25 - 

221-500 adapter montażowy 4 - 

2273-202 
złączka COMPACT do puszek 
instalacyjnych 2 x 0,5-2,5  mm² 

- 100 

2273-203 
złączka COMPACT do puszek 
instalacyjnych 3 x 0,5-2,5  mm² 

- 100 

2273-204 
złączka COMPACT do puszek 
instalacyjnych 4 x 0,5-2,5  mm² 

- 100 

2273-205 
złączka COMPACT do puszek 
instalacyjnych 5 x 0,5-2,5  mm² 

- 75 

2273-208 
złączka COMPACT do puszek 
instalacyjnych 8 x 0,5-2,5  mm² 

- 25 

2273-500 adapter montażowy  - 4 

410-887 walizka L-BOXX mini  1 1 


