Centrala
42-226 Częstochowa
ul. Pułaskiego 76/80
tel. 034/361-30-15
fax . 034/361-16-06

Filia Mysłowice
41-400 Mysłowice
ul.Obrzeżna Północna 15
tel. 032/22-22-299
fax. 032/22-22-334

Filia Łódź
94-303 Łódź
ul. Konstantynowska 34
tel. 042/ 640-49-41/42
fax 042/640-49-43

Filia Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 110
tel. 033/818-46-63 (64)
fax . 033/818-46-65

REGULAMIN PROMOCJI W FIRMIE EDPOL S.J. NA AKUMULATORY MARKI :
EXIDE/EXIDE BIKE&SPORT/CENTRA
Zasady promocji :
Zakup akumulatorów EXIDE/EXIDE BIKE&SPORT/CENTRA z wyłączeniem Voltmastera w podanych
poniżej ilościach premiujemy Bonami Sodexo /Kartami BP o następujących wartościach :
1. Zakup o wartości minimum 900,00 netto = Karta BP/Bon Sodexo o wartości 50,00 brutto
przekazywane na protokół
2. Zakup o wartości minimum 1 650,00 netto = Karty BP/Bon Sodexo o wartości 100,00 brutto
przekazywane na protokół
3. Zakup o wartości minimum 3 300,00 netto = Karty BP/Bon Sodexo o wartości 200,00 brutto
przekazywane na protokół
*wielokrotność zakupionych pakietów premiowana jest wielokrotnością Bonów/Kart BP – warunkiem
rozliczenia promocji i otrzymania Bonów/Kart jest brak przeterminowanych płatności wobec EDPOL
Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotom
Rozliczenie promocji nastąpi do 20/09/2021
Regulamin promocji – szczegóły :
Akcja promocyjna rozpoczyna się 19/07/2021 i trwa do dnia 31/08/2021 lub do wyczerpania zapasu
bonów/kart . Promocja obejmuje zakupy akumulatorów marki EXIDE/EXIDE BIKE&SPORT/CENTRA
znajdujących się w ofercie firmy EDPOL z wyłączeniem Voltmastera . Akcja promocyjna przeznaczona
jest dla Klientów firmy EDPOL SJ. Organizatorem promocji jest firma EDPOL SJ .Promocja dotyczy
akumulatorów marki EXIDE/CENTRA , zakupionych tylko i wyłącznie w firmie EDPOL SJ.
Warunkiem otrzymania nagrody za udział w promocji jest brak przeterminowanych należności wobec
organizatora firmy EDPOL SJ.
Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”,
„loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia
losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.
1540 ze zm.).Regulamin promocyjny znajduje się w siedzibie firmy EDPOL i na www.edpol.pl
Wartość otrzymanego nieodpłatnie bonu towarowego/karty/nagrody stanowi przychód podatnika w
porozumieniu atr.12 ust 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2000 r. nr 54,
pkt 654 z późniejszymi zmianami) lub art. 14 ust 2 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r nr 14, pkt 176 z późniejszymi zmianami). W związku z tym zachodzi obowiązek dokonania
samodzielnego opodatkowania przychodu z tego tytułu, włączając jego wartość do przychodów z działalności
gospodarczej ."

