Koniec Roku
to najlepszy czas
na prezenty!
Miernik grubości powłok lakierniczych
Absolutnie najnowsza generacja. Mierzy grubość
powłok na każdej powierzchni metalowej. Rozróżnia
czy jest stalowa czy nie, a dodatkowo rozpoznaje
obecność warstwy cynku. Kolorowy wyświetlacz,
zasilanie bateryjne i lampka do podświetlenia miejsca pomiaru. Podpowiada czy zmierzona grubość
powłoki ma wartości typowe dla wymalowań oryginalnych czy większe. Głowica o małym promieniu
pozwala dokładnie mierzyć grubości we wgłębieniach lub na wybrzuszeniach. I ma nasze firmowe
logo. Produkt polski.

Regularna cena brutto - 600 PLN

Regulamin promocji „Koniec Roku to najlepszy czas na prezenty”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest STS-Berg Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342640657, REGON: 491940926.
2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora promocji.
3. Przystąpienie do Promocji jest tożsame z akceptacją Regulaminu Promocji.
§ 2. Zasady Promocji
1. W promocji mogą brać udział firmy, posiadające NIP, REGON i dokonujące zakupów dokumentowanych fakturą vat u Organizatora w okresie poprzedzającym promocję. Uczestnik Promocji dalej nazywany będzie Klientem.
2. Promocja zaczyna się w dniu 1.12.2018 i kończy 31.12.2018. Jest to zwany dalej Okres Promocji.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zakupienie w Okresie Promocji produktów jakie normalnie dystrybuuje Organizator, w oparciu o
standardowe dla danego Klienta warunki handlowe – takie jak cena, rabat, warunki płatności i dostaw. Przy czym dostawa musi
być w czasie trwania promocji zrealizowana w sposób standardowy, tj. musi zostać wysłana, dowieziona do Klienta lub odebrana
przez Klienta i musi być potwierdzona dokumentem sprzedaży – fakturą vat.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnianie warunków do normalnej realizacji zamówień dla danego Klienta.
5. Klientom nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu uczestnictwa w Promocji.
6. Dane dotyczące wielkości zamówień złożonych przez Klientów będą pobierane jedynie z elektronicznego systemu sprzedaży
funkcjonującego u Organizatora i będą uwzględniały wszystkie operacje, zdarzenia powstałe w Okresie Promocji, w tym zwroty
towarów, korekty faktur itp.
§ 3. Nagrody
1. Pula nagród przeznaczona dla uczestników promocji jest ograniczona i wynosi:
Grubościomierz powłok lakierniczych – o wartości 600 pln brutto – 100 sztuk
2. Warunkiem uzyskania nagrody jest zakup w Okresie Promocji od Organizatora towarów za kwotę powyżej 16000 pln netto
[szesnaście tysięcy]. Upoważnia to do otrzymania nagrody w postaci jednej sztuki miernika grubości powłok lakierniczych opisanego w §3 pkt1.
Zakupy za większą kwotę w Okresie Promocji nie upoważniają do uzyskania kolejnych nagród.
3. Przyznanie nagród i ich wysłanie nastąpi po zakończeniu Okresu Promocji, lecz nie później niż do 28.02.2019.
4. Nagrody będą wysłane na koszt Organizatora, najczęściej z kolejną dostawą do Klienta, mogą też być przez Klienta samodzielnie odebrane po uprzednim zawiadomieniu Klienta o dostępności nagród lub nagrody.
5. Nagrody będą dostarczane na podstawie faktury vat w cenie jednostkowej 1 pln netto i w oparciu o standardowe warunki
płatności danego Uczestnika Promocji – Klienta. Tam gdzie to jest możliwe, będą pozycją faktur dostaw realizowanych po Okresie
Promocji.
6. Organizator nie przewiduje możliwość wypłaty lub rozliczenia ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
§ 4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji i sposobu jej przeprowadzenia Klienci, Uczestnicy mogą zgłaszać drogą pisemną –
listem poleconym na adres Organizatora lub majlowo na adres biuro@stsberg.pl pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji
zgłoszonych w inny sposób.
2. Reklamacja ma zawierać standardowe dane teleadresowe Klienta zgłaszającego reklamację i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje formalnie zgłoszone wg § 4 pkt 1 i 2 będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych.
4. Organizator zawiadomi pisemnie o wynikach rozpatrzenia złożonej reklamacji zgłaszającego ją Klienta.
5. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację nie zgodzi się z rozstrzygnięciami przekazanymi przez Organizatora, przysługuje mu możliwość skierowania sprawy do właściwego Sądu Powszechnego.
§ 5. Dane osobowe
1. Z uwagi na to, że uczestnikami Promocji mogą być Klienci którzy dokonywali zakupów u Organizatora Promocji przed Okresem
jej rozpoczęcia, żadne nowe dane osobowe nie będą w celu realizacji zakresu Promocji pobierane lub gromadzone.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji na temat Promocji można uzyskać u Organizatora komunikując się standardową drogą mailową [elektroniczną] – do handlowców Organizatora. Czas odpowiedzi na złożone zapytania wynosi standardowo do 7 dni kalendarzowych.
2. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że Klient dokonał zakupu w Okresie Promocji z zamiarem zwrotu towaru po jego
okresie jedynie w celu zwiększenia puli przyznanych mu nagród, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody w całości lub
częściowo.
3. Niniejszy regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora, na stronie www Organizatora i może być wysłany drogą elektroniczną do zainteresowanych.
4. Klientom którzy nie spełniają warunków określonych w regulaminie nie przysługuje prawo do nagrody lub nagród.
5. Klient ma prawo odmowy przyjęcia nagród bez rekompensaty z tego tytułu.
6. Treść skróconego opisu Promocji na ulotkach nie ma charakteru wiążącego. Obowiązujący jest zapis niniejszego regulaminu.
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