
Regulamin Promocji 

Pakiet zaworów R5X033 i R16X033 

 

1. Organizatorem promocji jest firma Giacomini Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Koniuchy 8, 

zwana dalej ORGANIZATOREM. 

2. Promocja obowiązuje od 10 kwiecień 2018 roku do wyczerpania zapasów.  

3. Promocja adresowana jest do Autoryzowanych Dystrybutorów Giacomini oraz firm kupujących 

produkty Giacomini za pośrednictwem Autoryzowanych Dystrybutorów, zwanych dalej 

ZAMAWIAJĄCYMI. 

4. Promocją objęty jest pakiet (i jego wielokrotność) następujących produktów w określonej ilości: 

 

4.1. Ręczny zawór grzejnikowy kątowy z dławicą R5X033 w ilości minimalnej 50 sztuk.  

Kod  Rozmiar Opakowanie 
R5X033 ½” 50 

 
 

4.2. Zawór powrotny kątowy odcinający R16X033 w ilości minimalnej 50 sztuk. 

Kod Rozmiar   Opakowanie 

R16X033 ½” 50 

 

5. Warunki promocji oraz realizacja. 

5.1. Każde zamówienie pakietu (i jego wielokrotność) składającego się z: 50, 100, 150, 200, 250 

sztuk R5X033 lub 50, 100, 150, 200, 250 sztuk R16X033 (przy czym sprzedaż produktów 

realizowana jest pełnymi opakowaniami zgodnie z ilościami podanymi w obowiązującym 

cenniku oraz punkcie 4 niniejszego regulaminu) upoważnia kupującego do otrzymania 

jednego z  następujących produktów dodatkowych: 

a)  Za 50 sztuk R5X033 lub R16X033 T-shirt za 1 zł (rozmiar należy podać za pomocą 

kody przy składaniu zamówienia. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL)    

b)  Za 100 sztuk R5X033 lub R16X033 koszulka polo za 1 zł (rozmiar należy podać za 

pomocą kody przy składaniu zamówienia. Dostępne rozmiary: XL, XXL) 

c) Za 150 sztuk R5X033 lub R16X033 bluza za 1 zł (rozmiar należy podać za pomocą kody 

przy składaniu zamówienia. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL) 

d) Za 200 sztuk R5X033 lub R16X033 kurtka przeciwdeszczowa za 1 zł (rozmiar należy 

podać za pomocą kody przy składaniu zamówienia. Dostępne rozmiary i kolory: M, L, 

XL, XXL, czerwona lub biała) 

e) Za 250 sztuk R5X033 lub R16X033 ubranie robocze składające się z bluzy i spodni za 

1 zł (rozmiar należy podać za pomocą kody przy składaniu zamówienia. Dostępne 

rozmiary: M, L, XL, XXL) 

5.2. Zamówienie musi zostać złożone z dopiskiem PROMOCJA oraz określonym kodem wybranego 

produktu dodatkowego. 



5.3. Produkty dodatkowe będą wysyłane indywidualnie w terminie 2 tygodni od dnia złożenia 

zamówienia na adres Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. 

6.2. Zaleganie z płatnościami w stosunku do Organizatora skutkuje brakiem możliwości realizacji 

promocji w stosunku do Zamawiającego. 

6.3. Organizator nie przewiduje możliwości wykorzystania przez Zamawiającego promocji w 

jakiejkolwiek innej formie, niż określona w regulaminie. 

6.4. Reklamacje odnoszące się i mogące wynikać z promocji będą rozpatrywane przez 

Organizatora w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.  

6.5. Zamawiający wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez firmę Giacomini Sp. z o.o. oraz wykorzystywanie ich do celów marketingowych firmy 

Giacomini Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

 


