Regulamin promocji „10% na 10-lecie” ogłoszonej
na stronie internetowej www.belownica.com.pl przez HSM Polska Sp. z o.o.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem ogłoszonej przez HSM Polska promocji „10% na 10-lecie” zwanej
w dalszej części regulaminu „Promocją” jest firma HSM Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Emaliowej 28; NIP: 108-00-02-503; Regon: 140808802, zwana
w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Informacja o ogłoszeniu promocji
www.belownica.com.pl.

opublikowana jest na stronie internetowej:

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w firmie HSM Polska
Sp. z o.o., ich współmałżonkowie oraz osoby z nimi spokrewnione.
4. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby zapisane do newslettera HSM za
pośrednictwem strony internetowej www.belownica.com.pl lub www.hsm.eu
(subskrybenci) z uwzględnieniem zapisów §3.
5. Promocja trwa od 01.03.2017 roku do 31.12.2017.

§2
Przedmiot Promocji
Promocją „10% na 10-lecie” objęte będą wyłącznie urządzenia ujęte w Ofertach Specjalnych
wysyłanych za pomocą newslettera HSM do Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

§3
Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie firmy działające na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
2. Subskrybenci newslettera reprezentujący ten sam podmiot określony w pkt.1
traktowani są jako jeden Uczestnik Promocji.
3. Weryfikacja Uczestników Promocji następuje z chwilą złożenia zamówienia, o czym
mowa w §4 pkt. 4-6.

§4
Zasady promocji „10% na 10-lecie”
1. Każdy Uczestnik Promocji zapisany do newslettera HSM (subskrybent) otrzymuje
w okresie trwania Promocji przy zamówieniu urządzenia objętego Promocją
dodatkowy rabat w wysokości 10% z zastrzeżeniem pkt.8.

2. W każdej Ofercie Specjalnej wysyłanej do Uczestników Promocji zostanie podana
ilość urządzeń objętych daną Ofertą Specjalną i czas jej trwania. Ilość urządzeń
w każdej Ofercie Specjalnej jest ograniczona.
3. Każda Oferta Specjalna, o której mowa w pkt.2 trwa do czasu jej zakończenia lub
wyczerpania zapasu urządzeń objętych daną Ofertą Specjalną.
4. O zakupie urządzeń objętych daną Ofertą Specjalną decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolejność zgłoszeń będzie weryfikowana datą wejścia na skrzynkę mailową:
handlowy@hsm.eu - > data, godzina, minuta.
5. Jako zgłoszenie rozumie się wyłącznie zamówienie na urządzenie z danej Oferty
Specjalnej w ramach Promocji.
6. Celem weryfikacji zamówienie, o którym mowa w pkt.5 musi zawierać numer wpisu
do KRS lub CEDG oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby zapisanej do
newslettera.
7. Ilość urządzeń, jaką może nabyć Uczestnik promocji w ramach jednej Oferty
Specjalnej ograniczona jest wyłącznie ilością urządzeń dostępnych w ramach danej
Oferty Specjalnej.
8. W ramach każdej Oferty Specjalnej Uczestnik Promocji może skorzystać
z dodatkowego rabatu 10% wymienionego w pkt.1 tylko dla jednego urządzenia
objętego daną Ofertą Specjalną.
9. Złożenie zamówienia na zasadach określonych powyżej stanowi zgodę na
uczestnictwo w niniejszej Promocji i akceptację niniejszego regulaminu.

§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (t. jedn. w Dz. U. z 2016 roku poz. 471 ze zm.).
2. Przez złożenie zamówienia Uczestnicy Promocji akceptują regulamin oraz ogólne
warunki handlowe HSM Polska. Sp. z o.o., a w przypadku Uczestników będącymi
osobami fizycznymi wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w celach marketingowych zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każdy
z Uczestników będących osobą fizyczną prawo wglądu do ich danych osobowych
oraz ich poprawiania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania akcji. Niniejszy
Regulamin może być zmieniony w dowolnym czasie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

