
 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej dla Dystrybutorów i klientów końcowych niebędących 

konsumentami 

„MISTRZOWSKA PROMOCJA” obowiązująca w dniach 20.11-18.12.2022r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, prowadzona będzie pod nazwą „Mistrzowska 

promocja”. 

2. Promocja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Promocja skierowana jest do dystrybutorów Grafen Europe Sp. z o.o. oraz do klientów 

ostatecznych. Promocja nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Organizatorem Promocji jest firma Grafen Europe Sp. z o.o. ul. Firmowa 12, 62-023 

Robakowo, NIP 7773320644, Regon 380206974, zwana dalej Organizatorem. 

5. Promocja odbywać się będzie w dniach 20.11.2022 – 18.12.2022r.  

6. Promocją objęte są produkty z oferty GRAFEN, zamówione w czasie trwania Promocji 

czyli w dniach wskazanych w ust. 5 powyżej.  

7. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim jej potencjalnym 

uczestnikom w okresie trwania promocji w siedzibie Grafen Europe oraz na stronie 

www.grafen.com 

8. Akcja promocyjna zawiera jedynie ogólną informację handlową i nie stanowi oferty  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

9. Grafen Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej  

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

 

ZASADY AKCJI 

10. Każdy Dystrybutor / Klient w okresie obowiązywania Promocji, ma prawo do zakupu 

wyłącznie produktów z oferty GRAFEN.  

a. Za zakupy o wartości 20 tys. PLN netto na fakturze Dystrybutor / Klient otrzyma 

możliwość nabycia oficjalnej piłki Mistrzostw Świata 2022, Adidas Al Rihla za 1 zł 

netto.  

b. W ramach jednej faktury (jednego zamówienia) przysługuje prawo nabycia piłki, 

za każde kolejne 20 tys. PLN netto zamówienia, które upoważniać będzie do 

zakupu kolejnej piłki w promocyjnie cenie 1 zł netto 



 

 

11. „Mistrzowska Promocja” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym 

samym czasie, za wyjątkiem zmywarek Grafen i pieców Nano, objętych promocją 

cenową.  

12. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w czasie trwania Promocji tj. w dniach 

20.11 – 18.12.2022 r.tj. od godziny 08:00 do godz. 23:59 włącznie. 

13. Zamówienia złożone w „Mistrzowskiej Promocji” nie mogą być anulowane przez klientów.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania 

Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich 

ogłoszenia w siedzibie Grafen Europe.  

15. Zapisy niniejszego regulaminu nie mogą stanowić podstaw jakichkolwiek roszczeń 

wobec Grafen Europe Sp. z o.o. 

 

 

         Organizator 

 

 


