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REGULAMIN PROMOCJI  

„SIMET”. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizatorem promocji „SIMET” zwanej dalej promocją, jest Przedsiębiorstwo SIMET S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze 

przy Al. Jana Pawła II nr 33, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

KRS 0000032994, posiadające numer identyfikacji podatkowej (NIP) 611-221-12-204, zwane dalej Organizatorem. 

 

1.1. Promocja rozpoczyna się  01.02.2021 

1.2.. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Konin 62-500, ul. Europejska 13 , 

współpracującej z Organizatorem 

1.3.  Promocja ma na celu promowanie zakupów produktów oferowanych przez SIMET S.A , których    

           dostawcą jest Organizator. 

 

II. ZASADY PROMOCJI 

 

2.1  Sprzedażą w ramach Promocji objęte są: 

WSZYSTKIE PRODUKTY W OFERCIE SIMET S.A 

2.2.  Promocja jest przeznaczona dla wszystkich klientów  JUPRO TAIM ELECTRIC Sp. z o.o. 

2.3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

3.1.  Aby wziąć udział w promocji, Osoba, musi złożyć zamówienie na wyroby objęte promocją drogą e-mailową, , 

telefonicznie, osobiście, w siedzibie JUPRO TAIM ELECTRIC Sp. z o.o. w  terminie 01.02.2021-26.02.2021  

 

Przy każdym jednorazowym zakupie produktów SIMET za kwotę 500 Netto 

osoba otrzyma Parasol z logo  JUPRO TAIM ELECTRIC Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo SIMET S.A. 

 

3.2. Zamówienia nie ulegają kumulacji w okresie promocji. 

3.3. Promocja dotyczy zamówień, na które zostanie wystawiona faktura w okresie promocji. 

 

IV.   DODATKOWE INFORMACJE 

 

4.1.  Nagrody zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po dokonaniu premiowanego zakupu wraz 

z zamówionym towarem (nagroda + towar stanowi pakiet promocyjny) w punkcie sprzedaży JUPRO TAIM 

ELECTRIC Sp. z o.o., ul. Europejska 13, 62-500 KONIN 

4.2.  Dowodem dokonanych zakupów jest faktura VAT/paragon,  wystawiona/y w okresie  01.02.2021-26.02.2021 
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Produkt niewadliwy zakupiony w promocji, po odebraniu nagrody nie podlega zwrotowi! 

 

4.3.  Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu. 

 4.4.  Nagroda objęta niniejszą promocją nie będzie stanowiła oddzielnej pozycji na fakturze. 

 4.5.  Ilość nagród w promocji – Ograniczona do wyczerpania puli nagród 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1.   Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jupro-taim.pl 

5.2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w promocji. 

5.3. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter informacyjny. 

5.4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych 

danych. 

5.5 Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz 

przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U.2018.1000). Uczestnikom Promocji 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pośrednictwem adresu 

e-mail sprzedaz@simet.com.pl.  
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