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REGULAMIN PROMOCJI  
„KUP NARZĘDZIA A SKRZYNKĘ DO ICH PRZECHOWYWANIA DOSTANIESZ GRATIS!” 

  

§1  

DANE ORGANIZATORA ORAZ CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „KUP NARZĘDZIA A SKRZYNKĘ DO ICH 

PRZECHOWYWANIA DOSTANIESZ GRATIS!” zwanej dalej  „Promocją”  jest  Brammer S.A. 

z siedzibą  w Kolbuszowej,  adres:  ul.  Handlowa 2a,  36 – 100 Kolbuszowa,  wpisana  do  

Krajowego  Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy pod numerem  KRS  0000029850,  NIP:  8141408345,  

REGON:  301013001,  zwana  dalej „Organizatorem”.  

2.  Organizator  jest  równocześnie  administratorem  danych  osobowych  Uczestników.  

Szczegółowe  informacje  na  temat  polityki  prywatności  znajdziesz  na  stronie 

https://www.brammer.pl/Downloads/Brammer%20S.A.%20-%20Polityka%20prywatnosci.pdf 

3.  Okres  obowiązywania  Promocji:  od  dnia  01.02.2021  r.  do  dnia  30.04.2021  r.  lub  

do wyczerpania zapasów (pod uwagę będzie brana data złożenia zamówienia przez 

Uczestnika).  

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora i na 

stronie internetowej www.brammer.pl  

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

 

1.  Uczestnikiem  Promocji  może  być  każdy  podmiot  prowadzącym  działalność 

gospodarczą,  który  dokona  zakupu  produktów  na  warunkach określonych w § 2 ust. 4 

Regulaminu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji.  

2.  Gdy klient zamawia produkty Roebuck za min. 300 zł, handlowiec powinien poinformować 

go o promocji oraz o tym, że do zamówienia zostanie dodana skrzynka narzędziowa Roebuck 

za 1 grosz.  Handlowiec rejestrując zamówienie w systemie musi pamiętać o dodaniu do 

niego właściwej skrzynki. 

3. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji, a tym samym jego  

zasad.  

4. Każdy klient, który kupi: 
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a. produkty Roebuck za min. 300 zł otrzyma skrzynkę narzędziową (model R1)  

b. produkty Roebuck za min. 500 zł otrzyma większą skrzynkę narzędziową (model R3)  

5.  Skrzynka narzędziowa R1 lub R3 w zależności od spełnienia warunków promocji  zostanie  

doręczona  Uczestnikowi  wraz  ze  złożonym  przez  Uczestnika zamówieniem i zostanie 

zafakturowana na fakturze w kwocie 1 grosz.   

6. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w ramach  

niniejszej  Promocji,  Uczestnik  powinien,  niezależnie  od  odstąpienia  od  umowy  w  

zakresie  zwracanego towaru, odstąpić od umowy także w zakresie otrzymanej skrzynki 

narzędziowej, której nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu 

zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.   

7. Uczestnictwo w Promocji i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.   

8.  Uczestnik  jest  uprawniony  do  wzięcia  udziału  w  Promocji  wielokrotnie  w  okresie  

jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 

ust. 4.   

9. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami.  

  

§3  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie  

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają 

charakter jedynie informacyjny.   

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 

ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną.  

3.  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  nie  naruszają  ani  nie  ograniczają  prawa  do  

reklamacji  związanej  z  rękojmią  lub  gwarancją  ani  innych  powszechnie  obowiązujących  

przepisów prawa.   

4.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.   

5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem,  

nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to 

w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne  

zostaje  ono  wyłączone  i  usunięte,  a  w  pozostałym  zakresie  postanowienia  Regulaminu  

obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.   

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy  

Sąd.   
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7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.  

8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie,   

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak pogarszać  

sytuacji prawnej Uczestników ani naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 


