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REGULAMIN PROMOCJI „ DLA 100 PIERWSZYCH OSÓB PODKŁADKA (00.03.01.01)  ZA 1 ZŁ* ” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „DLA 100 PIERWSZYCH OSÓB PODKŁADKA (00.03.01.01)   ZA 

1 ZŁ* ” zwanej dalej „Promocją” jest spółka SALMON HYGIENE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach przy ul. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, nr 252, 

kod 25-116 KIELCE, NIP: 9591936961, REGON: 260513011 wpisana do rejestru przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000393802,  

tel. +48 41 332 21 90, e-mail: info@salmonhygiene.pl (zwana dalej „Organizatorem”).  

 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 17.06.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. („Okres Obowiązywania”). 

 

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie firmy oraz  

na stronie internetowej www.salmonhygiene.pl. 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient będący osobą fizyczną mającą pełną zdolność  

do czynności prawnych, a także osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy prawa 

przyznają zdolność prawną, który w czasie trwania promocji: pobierze katalog ze strony 

internetowej https://salmonhygiene.pl/oferta-salmonhygiene/ zrealizuje zamówienie do 

30.09.2020 r.  na dowolną kwotę oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych 

Regulaminie (,,Uczestnik’’).  

 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie poprzez zakup produktów 

bezpośrednio od firmy SALMON HYGIENE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Promocja nie obejmuje zakupu od pośredników).   

 

3. Warunek uczestnictwa w promocji:                                                                                                        

Każdy ze 100 pierwszych  Klientów, który w czasie trwania promocji pobierze katalog ze 

strony internetowej  https://salmonhygiene.pl/oferta-salmonhygiene/                                                             

oraz zrealizuje zamówienie na zakup produktów bezpośrednio od firmy SALMON HYGIENE 

POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do 30.09.2020 r. na dowolną 

kwotę, otrzyma podkładkę ze stali nierdzewnej (00.03.01.01) za 1 zł* netto.                                                                                                    

Za dokonanie zakupu uznawane będzie wystawienie FV przez Organizatora na zakup produktów 

bezpośrednio od firmy SALMON HYGIENE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . 

 

4.  W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu/ów zakupionego/ych w Okresie 

Obowiązywania promocji, przy zakupie, którego/ych Uczestnik zakupił po promocyjnej cenie 1 zł* 

podkładkę (00.03.01.01) (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od 

umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku 

uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 2i 3  Regulaminu, Uczestnik powinien niezależnie 

od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru zwrócić Organizatorowi kwotę: 103 zł 

netto. 
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tytułem równowartości udzielonego promocyjnego rabatu od ceny wyjściowej podkładki  

(00.03.01.01) , której nabycie w ramach Promocji zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu nie byłoby 

możliwe bez dokonania zakupu Produktu/ów objętych zwrotem lub odstąpieniem. Powyższe nie 

dotyczy sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady 

zakupionego towaru. 

 

 

5.  Niniejsza Promocja obowiązuje wyłącznie dla 100 pierwszych klientów. 

§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. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany 

jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację 

postanowień Regulaminu. 

 

3. Jeśli którekolwiek 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. 

 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji 

związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.  

 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.06.2020 r. 

 

 

 

1ZŁ* -  Kwota 1zł netto + VAT 23%  
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