
REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1.Organizatorem Promocji pod nazwą „Wakacyjna promocja - TROPICANA” (dalej 
„Promocja”) jest P.P.H.U. InterCom_plus z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 
119, kod 33-300, poczta Nowy Sącz (dalej „Organizator”). 
 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, a także 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej „Regulamin”). 
 
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 8:00, a kończy się dnia 
31.08.2020 r. o godzinie 16:00 (dalej „Czas Trwania Promocji”). 
 
§ 2 Warunki udziału w Promocji 
 
1. Należy dokonać zakupu materiałów eksploatacyjnych marki ICPLUS w wysokości 
minimum:  
1.1. 1000zł netto, aby otrzymać koc piknikowy, 
1.2. 1500zł netto, aby otrzymać torbę na plażę, 
1.3. 2000zł netto, aby otrzymać leżak plażowy, 
1.4. 3000zł netto, aby otrzymać bambusowy kosz piknikowy,  
1.5. 4000zł netto, aby otrzymać grill okrągły MASTER 
 
2. Spełnienie warunków któregokolwiek z podpunktów pkt. 1 upoważnia do otrzymania 
przypisanego gratisu. 
 
§ 3 Zasady i przebieg Promocji. 
 
1. Należy dokonać zakupu materiałów eksploatacyjnych marki ICPLUS, za minimalną kwotę 
określoną w §2 pkt.1.  
 
2. Do każdego zamówienia spełniającego warunki Promocji wysłany zostanie gratis w postaci 
przypisanej w §2 pkt.1 podpunkt 1.1-1.5.  
 
3. Termin otrzymania gratisu wynosi do 14 dni roboczych od złożonego zamówienia.  
 
4. Gratis można otrzymać każdorazowo, spełniając warunki Promocji określone w §2 pkt. 1.  
 
5. Materiały eksploatacyjne marki ICPLUS zakupione w Promocji nie podlegają zwrotowi.  
 
6. Promocja nie łączy się z żadną inną promocją odbywającą się w tym samym czasie.  
 
§ 4 Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje 
mogą być składane przez cały czas trwania Promocji. 
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 



 
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w 
reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni. 
 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 
 
§ 5 Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej icplus.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 
 
2. „Organizator Promocji” jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. 2006 
r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). 
 
3. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby 
prowadzenia Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). 
 
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z 
wykonaniem postanowień Regulaminu Promocji wyłącznie dla celów związanych z Promocją. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje 
dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych 
powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe 
podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 
 
 


