REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu pn. „Markowa Odzież Ochronna” dalej zwaną „Konkursem” jest Spółka Jawna
Auto-Elements Maria i Adrian Sklorz, adres 41-06 Siemianowice Śląskie, ul. Budowlana 2
§2
CZAS TRWANIA KONKURSU I NAGRODY
1. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2018 roku, do wyczerpania zapasów przeznaczonych na nagrody, ale
nie dłużej niż do 31.12.2018.
2. Nagrodami są kurtka softshell, koszulka, rękawice robocze, spodnie robocze, buty ochronne.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Organizator będzie przekazywał jeden raz w miesiącu nagrody nagrodzonym w Konkursie.
2. Nagrodzonymi w Konkursie w danym miesiącu są:
a) klient Organizatora, który dokona jednorazowo najwyższego zakupu na jedną fakturę,
b) klient Organizatora, który osiągnął najwyższy procentowy wzrost obrotów w porównaniu do
miesiąca poprzedniego, a jego obrót w miesiącu poprzednim nie był mniejszy niż 5000 zł
netto,
c) klient Organizatora, który dokona jednorazowo najwyższego zakupu za pośrednictwem
aplikacji Spektrum®
oraz nie posiadają na koniec miesiąca dłuższych niż 7 dni zaległości w regulowaniu należności
wobec Organizatora.
3. Jeden klient Organizatora w jednym miesiącu otrzymuje najwyżej jedną nagrodę.
4. Nagrodzony zostaje po zakończeniu miesiąca poinformowany o wygranej i wybiera jedną z nagród ,
a Organizator przekazuje wybraną nagrodę na własny koszt nagrodzonemu do końca miesiąca
następnego.
§4
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Promocja skierowana jest do tych zarejestrowanych klientów Organizatora, którzy są odbiorcami
hurtowymi. Odbiorcą hurtowym zarejestrowanym w systemie Auto-Elements M.A.Sklorz sp.j.
nazywamy warsztaty i serwisy niezależne, serwisy ASO, hurtownie i sklepy motoryzacyjne, które
dokonały rejestracji i którym przysługuje upust hurtowy.
§5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia konkursu z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z
następujących sposobów:
a) osobiście w firmie Auto Elements M.A.Sklorz sp.j.,
b) w formie pisemnej - listem poleconym wysłanym na adres
Auto Elements Maria i Adrian sp.j.
ul. Budowlana 2
41-106 Siemianowice Śląskie
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika konkursu oraz powód
reklamacji.

3. Uczestnik Konkursu, który złoży reklamację zostanie powiadomiony listownie o sposobie
rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest u Organizatora.

