
Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji 
 „ZIMOWY ZJAZD PO NAGRODY” 

 
§1. Wprowadzenie 

1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w niniejszej 
promocji.  

§2. Promocja 
 

1. Promocja jest organizowana przez P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ,  
ul.  Obr. Westerplatte 81 („Organizator”). 
2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oddziałach organizatora 
(„Promocja”). 
3. Promocja trwa od 7 stycznia do 28 lutego 2019 r.  
4. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów z grupy rabatowej 01 (rozdział energii  
do 630 A) i 02 (sterowanie i zabezpieczenie silników, mała automatyka), gr. 04 i 05:  
 

01 

 

 

 

 

 

Rozdział 

energii:  

do 630A 

Aparatura modułowa Acti 9  A01 

Aparatura 

modułowa 

K60 A02 

Obudowy modułowe Mini Pragma, Pragma UP A03 

Obudowy modułowe Pragma A04 

Obudowy modułowe Kaedra A05 

Obudowy modułowe Easy9 A06 

Obudowy metalowe Prisma Pack do 160A A07 

Liczniki iEM. Analizatory podstawowe. Przekładniki. A08 

Aparaty Easypact CVS A09 

Kontrola stanu izolacji A11 
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Sterowanie i 

zabezpieczenie 

silników, mała 

automatyka 

Lampki i przyciski XB7 B01 

Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i 

wyłączniki GZ, GV B02 

Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys U,T B03 

Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys F, B B04 

Przekaźniki Zelio Control/Time, AB1, DZ5, AZ5 B05 

Przekaźniki programowalne Zelio Logic B06 

Zasilacze modułowe, impulsowe, transformatory 

Phaseo B07 

Lampki, przyciski, kasetki sterujące, kolumny świetlne B11 



XB4, XB5,XB6, XALD, XVB, K1-K2 

Manipulatory, kasety sterujące wiszące, łączniki nożne 

i cięgnowe XAC, XK, XY2, XPE B12 

Łączniki krańcowe, detekcja elektromechaniczna XCM, 

XCK, XCN, XCD, XCS B13 

Obudowy uniwersalne typu S3D, Thalassa, akcesoria B14 

Obudowy uniwersalne typu SM, SF B15 

Obudowy wiszące typu Spacial CRN B16 

Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe Easypact TVS B17 

Panele tekstowe Magelis XBTN/R/RT B19 

Styczniki kolejowe S207 B20 

Styczniki mocy TeSys D wykonanie P5 B21 

Wyłączniki silnikowe GV2ME wykonanie AP B22 

 
 
5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Organizatora, prowadzący działalność 

gospodarczą, którzy dokonują zakupów na własny rachunek („Uczestnik”). Z udziału w Promocji 

wyłączeni są pracownicy Organizatora. Osoby zatrudnione u Uczestnika mogą być Uczestnikami, jeśli 

dokonują zakupów w ramach własnej działalności gospodarczej. 

6. Z promocji wyłączone są zakupy inwestycyjne.  

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie w okresie promocji zakupu produktów 

promocyjnych o łącznej wartości przynajmniej 10.000 zł. 

8. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody może wybrać jedną nagrodę spośród tych, które są 

przypisane do osiągniętego progu zakupowego: 

 

• PRÓG I – kwota min. 10 000 zł netto – Uczestnik otrzymuje IMT33154 ( Przedłużacz 

bębnowy rozszerzony 25m IP44) wartość kat. 360 zł lub IMT33113 (LAMPA 

CZOŁOWA THORSMAN TOPVIEW kąt światła 180 stopni) 231 netto lub JBL 

Clip2 (Głośnik mobilny) wartość 199 zł.  

 

• PRÓG II – kwota min. 20 000 zł netto – Uczestnik otrzymuje IMT33099, IMT33114, 

IMT33115(LAMPA WARSZTATOWA THROSMAN LED 30W, Statyw do lamp 

warsztatowych, Poprzeczka do statywu do dwóch lamp) wartość kat.899,92 

netto lub ToolBelt VDE Haupa 1000V nr 220211 cena 678,98 lub Słuchawki 

bluetooth Jabra Elite 65 t 649 zł. 

 

• PRÓG III – kwota min. 30 000 zł netto – Uczestnik otrzymuje Laptop Lenovo ideapad 

320 – 15IAP (N4200/4GB/1TB/Win10 (80XR0156PB)) 1499 zł lub Nożyce do kabli 

Haupa fi 32 nr 200113 1589,80 zł lub Kartę podarunkową Media Markt o wartości 

1500 zł. 



 

• PRÓG IV – kwota min. 50 000 zł netto – Uczestnik otrzymuje Smartphone Apple 

iPhone XR 128 GB 3999 zł lub Walizkę narzędziowa Haupa „Secure Mobil“ 1000 V 

57el. Nr 220272 4698,22 zł lub Kartę podarunkową Media Markt o wartości 4 000 

zł. 

 

 

§3. Nagrody 
 

1. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody poprzez podpisanie dokumentu WZ w momencie wydania 
nagrody. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.  
3. Zamówienia nagród należy składać do 8 marca 2019 . 
4. Uczestnik może wypełnić formularz zamówienia na nagrodę lub złożyć zamówienie ustnie w 
obecności pracownika Alfa Elektro.  
5. Nagrody są przekazywane w punktach sprzedaży Alfa Elektro w terminie maksymalnie do 30 
kwietnia 2019 r. 
6. Wygląd nagród może się różnić od produktów przedstawionych na zdjęciach.  
7. W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie nagród Organizator zastrzega sobie 
prawo do zamiany nagrody na dostępny na rynku model o podobnych parametrach technicznych i 
wartości rynkowej.  
8. Zaległości płatnicze Uczestnika wobec Organizatora oraz zwroty towarów promocyjnych mogą być 
podstawą do anulowania prawa do nagrody. O anulowaniu prawa do nagrody Organizator 
poinformuje Uczestnika. 
 

 
 
 
 
 

§4. Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po 
zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 marca 2019 r. (decyduje data 
stempla pocztowego).  
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres organizatora z 
dopiskiem  „ZIMOWY ZJAZD PO NAGRODY” 
3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.  
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.  
5. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści 
niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji 
Organizator zawiadamia osobę wnoszącą reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni 
roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący 
zostanie powiadomiony o sposobie zadośćuczynienia.  
 

§5. Odpowiedzialność Organizatora 
 

1. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości i liczby 
Nagród określonych w Regulaminie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Nagród.  
3. Reklamacje złożone po terminie określonym w regulaminie  nie będą rozpatrywane.  



 
 

§6. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika 
sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury 
reklamacyjnej.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.  
4. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia 
Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Ewentualnie prezentowany 
wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego 
wyglądu.  
5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają 
przeniesieniu na osoby trzecie. 
 
 

ORGANIZATOR 


