
Bielsko-Biała, 28.06.2017 
  

 
REGULAMIN PROMOCJI „KARO ONE” 

 
 
I. ORGANIZATOR PROMOCJI I CZAS TRWANIA  
 

1. Organizatorem Promocji jest KARO ELEKTRO Sp. z o.o. sp. k., zwaną dalej „Karo” lub              
„Organizator”, z siedzibą: ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko-Biała (siedziba), NIP          
9372605810, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w          
Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000338039. 

2. 2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów placówki Organizatora położonej w           
Krakowie, przy ul. Klimeckiego 14 i obowiązuje w okresie od 03.07.2017 do 31.12.2017             
lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych. 

 
II. UCZESTNICY  
 

1. Promocja przeznaczona jest dla klientów Organizatora będących przedsiębiorcami w         
rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Uczestnikami”.  

2. W promocji nie mogą uczestniczyć:  
a) a/ Osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji  
b) b/ Pracownicy Organizatora oraz osoby wykonujące na jego rzecz pracę na           

podstawie umów cywilnoprawnych, 
c) c/ Małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a, b oraz             

ich małżonkowie. 
 
III. ZASADY PROMOCJI  
  

1. Realizacja przez Uczestnika jednorazowej transakcji - w placówce Organizatora         
położonej w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 14 - powyżej wartości netto mieszczącej się w              
jednym z podanych poniżej przedziałów w okresie trwania promocji uprawnia Uczestnika           
do zakupu za 1,00 zł netto produktu promocyjnego przypisanego do każdego przedziału:  

 
L
p. 

Przedział Produkt promocyjny 

1 powyżej 100,00 zł netto  PHILIPS LED Classic A60 E27 7W 
2 powyżej 300,00 zł netto PHILIPS LEDbulb E27 13,5W 
3 powyżej 500,00 zł netto HAGER wyłącznik nadprądowy 6kA 3PB 16A 
4 powyżej 1.000,00 zł netto HAGER wyłącznik różnicowoprądowy 2P    

25A/30mA 
5 powyżej 2.000,00 zł netto  HAGER wyłącznik różnicowoprądowy 4P    

40A/30mA 
6 powyżej 3.000,00 zł netto BOSCH szlifierka kątowa GWS 7-125 
7 powyżej 4.000,00 zł netto BOSCH szlifierka kątowa GWS850 
8 powyżej 10.000,00 zł netto BOSCH młot udarowo-obrotowy GBH2-24 DFR     

SDS 
 
Fakt realizacji transakcji i jej data ustalane będą na podstawie faktury VAT. 
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2. Promocją objęta jest każda transakcja na produkty z oferty Organizatora w cenach netto             
po wcześniej udzielonych rabatach, dokonana przez Uczestników w okresie Promocji.  

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do zakupu w okresie trwania promocji maksymalnie 3            
produktów promocyjnych wskazanych w ust. 1 powyżej na warunkach Promocji          
określonych w niniejszym regulaminie. 

 
IV. ZASADY WYDAWANIA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH 
 

1. W celu skorzystania z promocji Uczestnik niezwłocznie po dokonaniu transakcji          
uprawniającej do skorzystania z Promocji zgłasza chęć skorzystania z Promocji i           
wskazuje, który produkt promocyjny chciałby nabyć na warunkach Promocji (dalej:          
Wniosek). W razie zgłoszenia więcej niż trzech Wniosków decydować będzie kolejność           
chronologiczna, chyba że przed końcem okresu Promocji Uczestnik wyraźnie oświadczy          
inaczej.  Zgłoszenie chęci skorzystania z Promocji (Wniosku) o treści:  

W związku z transakcją na kwotę powyżej ………. zł netto potwierdzoną fakturą VAT             
nr ………. z dnia …………………… chcę skorzystać z Promocji „KARO ONE” i            
wybieram produkt promocyjny: …………………. (lp. ……). Oświadczam, że        
zapoznałem się z regulaminem Promocji „KARO ONE” i jestem upoważniony do           
reprezentowania nabywcy. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne         
skreślić) na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych         
uzyskanych w związku z promocją w celach marketingowych. 

może nastąpić w formie pisemnej w placówce Organizatora położonej w Krakowie, przy            
ul. Klimeckiego 14 lub w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres           
krakow@karoel.com.pl. Produkty promocyjne zostaną wydane Uczestnikom, spełniającym       
warunki opisane w pkt. III, w placówce Organizatora w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 14              
po uprzednim uregulowaniu całości ceny z tytułu transakcji uprawniającej do skorzystania           
z Promocji zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze. Przy odbiorze produktu            
promocyjnego Uczestnik zobowiązany jest uiścić cenę za produkt promocyjny zgodnie z           
postanowieniem pkt. III ust. 2.  

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź         
rzeczowego w zamian za produkty promocyjne. 

3. W razie wyczerpania puli produktów promocyjnych przed końcem okresu wskazanego w           
pkt. I ust. 2 niniejszego regulaminu, o możliwości zakupu poszczególnych produktów           
promocyjnych na warunkach niniejszego Regulaminu przez Uczestników decyduje        
kolejność chronologiczna ustalana według daty otrzymania Wniosków przez Organizatora. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem promocji sprawuje Organizator.  
2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji na firmowej         

stronie www oraz w oddziale Organizatora w Krakowie, ul. Klimeckiego 14.  
3. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności          

wyłącznie na piśmie w oddziale Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty             
zakończenia promocji.  

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych          
osobowych uzyskanych w związku z promocją w celach marketingowych. Wykorzystanie i           
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o             
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Każdy ma prawo                
dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wyrażenie przez Uczestnika            
zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.         
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
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Zgłoszenie chęci skorzystania z promocji: 
 
 

W związku z transakcją na kwotę powyżej ……………. zł netto potwierdzoną fakturą            

VAT nr ………………………….……. z dnia …………………… chcę skorzystać z         

Promocji „KARO ONE” i wybieram produkt promocyjny:       

………………………………..……. (lp. ……). Oświadczam, że zapoznałem się z        

regulaminem Promocji „KARO ONE” i jestem upoważniony do reprezentowania         

nabywcy.  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) y na wykorzystanie i            

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z         

promocją w celach marketingowych. 

 

 

…………………………………………………….. 

          podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista produktów promocyjnych 
L
p. 

Przedział Produkt promocyjny 

1 powyżej 100,00 zł netto  PHILIPS LED Classic A60 E27 7W 
2 powyżej 300,00 zł netto PHILIPS LEDbulb E27 13,5W 
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3 powyżej 500,00 zł netto HAGER wyłącznik nadprądowy 6kA 3PB 16A 
4 powyżej 1.000,00 zł netto HAGER wyłącznik różnicowoprądowy 2P    

25A/30mA 
5 powyżej 2.000,00 zł netto  HAGER wyłącznik różnicowoprądowy 4P    

40A/30mA 
6 powyżej 3.000,00 zł netto BOSCH szlifierka kątowa GWS 7-125 
7 powyżej 4.000,00 zł netto BOSCH szlifierka kątowa GWS850 
8 powyżej 10.000,00 zł netto BOSCH młot udarowo-obrotowy GBH2-24 DFR     

SDS 
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