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 PRODUKTY MARKI : WIX

Czas trwania od 01 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 lub do wyczerpania zapasu nagród *
Zasady promocji :
Kumulowany zakup produktów marki WIX w czasie trwania promocji nagradzamy Kartami BP :
- kumulowany zakup powyżej 2 000 zł netto – nagradzamy kartami BP za 50 z ł brutto*
- kumulowany zakup powyżej 5 000 zł netto – nagradzamy kartami BP za 150 z ł brutto*
- kumulowany zakup powyżej 7 000 zł netto – nagradzamy kartami BP za 250 z ł brutto*
* karty BP przekazywane będą na protokół
* ilość nagród jest ograniczona w związku z wyczerpaniem nagród promocja może ulec
wcześniejszemu zakończeniu
* promocja obejmuje produkty marki WIX dostępne w ofercie firmy EDPOL
* towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotom
* rozliczenie promocji – wydanie nagród nastąpi do 30/09/2020
W akcji biorą udział klienci którzy wykazują systematyczny wzrost zakupów w firmie EDPOL Sp.j.

Regulamin promocji – szczegóły :
Akcja promocyjna rozpoczyna się 01/07/2020 i trwa do dnia 31/08/2020 lub do wyczerpania
zapasów nagród . Promocja obejmuje zakupy na liniach produktowych marki WIX w całym
asortymencie. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Klientów firmy EDPOL SJ .
Organizatorem promocji jest firma EDPOL SJ .
Promocja dotyczy produktów firmy WIX , zakupionych tylko i wyłącznie w firmie EDPOL SJ.
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest brak przeterminowanych należności wobec organizatora
EDPOL SJ.
Do regulaminu każdej 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.).

