REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCJI „PIERWSZA DOSTAWA 50%
TANIEJ!”
(dalej „Regulamin”)
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Pierwsza dostawa 50%
taniej!”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma BIALCHEM sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 39, NIP: 966-13-91-835. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest sprzedaż gazu butlowego marki „BIALCHEM” w opakowaniach
przygotowanych do przechowywania gazu propan-butan o masie 11 kilogramów (dalej:
„Produkty Promocyjne”), oferowanych w prowadzonym przez Organizatora mobilnym
punkcie sprzedaży detalicznej na całym obszarze miasta Suwałki i Augustów oraz okolice
do 5 kilometrów (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 18 lipca 2017 roku do odwołania, z zastrzeżeniem
postanowień §2 ust. 8 Regulaminu
4. Promocja organizowana jest na terytorium miasta Suwałki i Augustów oraz okolic do 5
kilometrów.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium miasta Suwałki i
okolic do 5 kilometrów dla domów jednorodzinnych, mieszkań, małych działalności
gospodarczych oraz stacjonarnych i mobilnych punktów gastronomicznych nabywających
Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz przedsiębiorstwa
zaopatrujące się w duże ilości gazu przekraczające detaliczne zużycie.
3. Uczestnik promocji jest zobowiązany do podania danych osobowych takich jak: imię i
nazwisko, dokładny adres, numer telefonu. Podanie danych jest warunkiem udziału w
promocji. Dane pozostają w bazie firmy BIALCHEM GROUP i nie będą udostępniane
firmom zewnętrznym.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
1. zakupić w mobilnym punkcie sprzedaży minimum 1 produkt promocyjny.
2. zezwolić osobie pracującej w mobilnym punkcie sprzedaży na dokonanie stosownej
adnotacji na paragonie fiskalnym, uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie
paragonu fiskalnego w ramach Promocji,
5. Wykonanie czynności wymienionych w §1 punkt 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może tylko raz skorzystać z promocji. Uczestnik może dokonać wymiany tylko
jednej butli promocyjnej, każda kolejna według obowiązującego cennika.
7. Każdy uczestnik otrzyma kartę lojalnościową, która daje możliwość zebrania 6 pieczątek.
Karta lojalnościowa ma na celu uzyskania przez uczestnika rabatu 40% na szóstą
wymienioną butle.
8. Akcja promocyjna trwa w dni powszednie w godzinach 10:00 – 20:00 i sobotę w godzinach

08.00-14.00
9. Organizator promocji zastrzega sobie prawo przedłużenia promocji lub wcześniejszego
zakończenia.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w mobilnym punkcie sprzedaży.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich
otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w mobilnym punkcie sprzedaży i na stronie internetowej
www.bialchem.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać
praw nabytych przez Uczestników.

