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REGULAMIN PROMOCJI W FIRMIE EDPOL S.J. NA ASORTYMENT
MARKI DELPHI
Warunki promocji :
za zakupy produktów marki DELPHI znajdujących się w ofercie firmy EDPOL z wyłączeniem
diagnostyki ¹
•

na kwotę minimum 2 500,00 netto klient otrzymuje spodnie warsztatowe z logo
Delphi Technologies za 1 zł netto na fakturę

•
•

zakupy w trakcie trwania promocji sumują się
wielokrotność zakupionych pakietów premiowana jest wielokrotnością nagród –
jeden klient może otrzymać maksymalnie dwie nagrody

•
•
•

towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotom
zakupy w promocji zaliczane są do programu DTC
rozliczenie promocji – wydanie nagród nastąpi po zakończeniu promocji
maksymalnie do 31/08/2022

¹ urządzenia, abonamenty , oprogramowanie
Regulamin promocji – szczegóły :
Promocja trwa od 01/06/2022 do 31/07/2022 lub do wyczerpania zapasu nagród*
Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Klientów firmy EDPOL SJ .
Organizatorem promocji jest firma EDPOL SJ .
Promocja dotyczy produktów marki DELPHI , zakupionych tylko i wyłącznie w firmie EDPOL SJ.
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest brak przeterminowanych należności wobec organizatora
EDPOL SJ. oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
Do regulaminu promocji zostanie dołączone zestawienie nagrodzonych klientów

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 ."

