REGULAMIN PROMOCJI

„Zwrot kosztów przygotowania produkcji frontów foliowych
(zwanych również elewacjami foliowymi, maskownicami, czołówkami foliowymi)”
Czas trwania 01.09.2022 – 31.12.2022
1. Postanowienia ogólne:
1.1 Nazwa promocji:

„Zwrot kosztów przygotowania produkcji frontów foliowych
(zwanych również elewacjami foliowymi, maskownicami, czołówkami foliowymi)”

1.2 Organizatorem promocji jest firma Horizon Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z kapitałem zakładowym w wysokości 150.000,00 PLN,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
KRS: 0000288917; NIP: 5961684999 („Organizator”).

2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: 01.09.2022 – 31.12.2022
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji –zakupy bezpośrednio w siedzibie organizatora, za pośrednictwem email oraz telefonu.
2.3 Promocja skierowana jest do przedsiębiorców tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz innych osób lub podmiotów posiadających numer REGON,
2.4 Do skorzystania z promocji uprawnieni są zarówno stali jak i nowi klienci Organizatora promocji,
2.5 Promocja dotyczy frontów płaskich (bez przetłoczeń) wykonanych w technologii druku cyfrowego.

3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja polega na zwrocie klientowi poniesionych przez niego kosztów przygotowania produkcji
frontów foliowych (zwanych również elewacjami foliowymi, maskownicami, czołówkami), który:
- dokona zamówienia na przygotowanie produkcji nowych frontów foliowych w trakcie czasu trwania
promocji wskazanego w punkcie 2.1,
- podczas składania zamówienia powoła się na promocję: ”Zwrot kosztów przygotowania produkcji frontów
foliowych „
- dokona terminowej płatności za przygotowanie produkcji,
- do dnia 31.03.2023 roku dokona zakupu partii produkcyjnych przygotowanego wyrobu gotowego w
ramach promocji frontów foliowych na kwotę minimum 1500zł netto i dokona terminowej płatności za
złożone zamówienia (do promocji zliczają się wartości zamówień partii produkcyjnych danego wyrobu
gotowego w czasie od przygotowania produkcji do dnia 31.03.2023r).
3.2 Promocja dotyczy każdego nowego zamówienia na przygotowanie produkcji frontów foliowych, dla
którego zamawiający powoła się na bieżącą promocję.

3.3 W przypadku przygotowania produkcji więcej niż jednego frontu foliowego podczas trwania promocji dla
klienta, każdy z produktów rozliczany jest indywidualnie i dla każdego produktu muszą zostać spełnione
warunki określone w punkcie 3.1.
3.4 Z promocji można skorzystać nieograniczoną ilość razy, organizator nie wprowadza w tym zakresie
żadnych ograniczeń.
3.5 Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.1 organizator promocji wystawia uczestnikowi
promocji fakturę korygującą na kwotę przygotowania produkcji wynikającej z bieżącej promocji oraz
- dokonuje zwrotu środków na konto, z którego uregulowano płatność za fakturę w której ujęta była kwota
przygotowania produkcji rozliczanego frontu foliowego
- lub za zgodą Uczestnika promocji, kwota wynikająca z faktury korygującej rozlicza bieżące lub przyszłe
płatności Uczestnika promocji wobec Organizatora.
4. Inne postanowienia:
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:
- bezpośrednio w Siedzibie Organizatora promocji w formie pisemnej,
- przesłać listownie na adres Organizatora promocji,
- przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@horizontech.pl,
Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie
zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym towarem.
4.2 Reklamacja powinna zawierać:
-dane kontaktowe klienta tj. nazwę firmy, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres, telefon oraz
opis i powód reklamacji.
4.3 Regulamin promocji dostępny jest w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
https://horizontech.pl/promocje
4.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4.5 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione
warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie https://horizontech.pl/promocje oraz w Siedzibie
Organizatora.
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem
poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu.
Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą
wprowadzenia zmiany.
4.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022
Gorzów Wielkopolski, dnia 24.08.2022

