
 

    
 

 
 

REGULAMIN PROMOCYJNY FIRMY EDPOL  
PRODUKTY MARKI  :  DENCKERMANN 

 

 

Promocja obejmuje zakupy całego asortymentu marki DENCKERMANN  znajdującego się w ofercie  

                                                                  firmy EDPOL 

Zasady promocji : 

 za łączne zakupy o wartości powyżej  800,00 zł netto – klient otrzymuje KARTĘ BP*  

      o wartości 50 zł brutto na protokół 

 za łączne zakupy o wartości powyżej  1 600,00 zł netto – klient otrzymuje KARTĘ BP*  

     o wartości 100 zł brutto na protokół 

 zakupy w trakcie trwania promocji sumują się  

 jeden klient może otrzymać maksymalnie 200 zł brutto w kartach BP za łączne zakupy o 

wartości minimum 3 200netto 

 towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotom  

 W akcji biorą udział klienci którzy wykazują systematyczny wzrost zakupów w firmie EDPOL 

Sp.j. 

Regulamin promocji – szczegóły : 

Akcja promocyjna rozpoczyna się 01/06/2019  i  trwa do dnia 30/06/2019 – promocja zostaje 

przedłużona do 31/07/2019 . Promocja obejmuje zakupy produktów marki DENCKERMANN 

znajdujących się w ofercie firmy EDPOL. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Klientów firmy 

EDPOL SJ . 

Organizatorem promocji jest firma EDPOL SJ.  

Promocja dotyczy produktów marki Denckermann , zakupionych tylko i wyłącznie w firmie EDPOL SJ. 

Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Denckermann w roku 2019 oraz 

przekierowanie zakupów u klientów z innych marek na markę Denckermann . 

 
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.). 

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

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

 


