
Kup określoną ilość past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 
lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052  
i odbierz swoja nagrodę!

Progi nagrodowe:

Promocja obowiązuje od 25 września 2017 r. do dnia 31 października 2017. Więcej informacji w regulaminie promocji. 

2 pary rękawiczek roboczych 
3M COMFORT GRIP GLOVE

1 butelka past polerskich 
3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383  
lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052

NAGRODA

kurtka Softshell7 butelek past polerskich 
3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383  
lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052

NAGRODA

ekspres przelewowy  
marki Philips

10 butelek past polerskich 
3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383  
lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052

NAGRODA

nagroda 3 sztuki gąbek  
polerskich 3M do wyboru 
zielona lub żółta lub niebieska

3 butelki past polerskich 
3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383  
lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052

NAGRODA

PROMOCJA
materiały polerskie



Regulamin Programu „Pasty polerskie 1-3-7-10”
I.   ORGANIZATOR PROGRAMU
Podmiotem organizującym program, sprzedaży „Pasty polerskie 1-3-7-10” („Program”) jest 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy al. Katowickiej 117,  
05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014836, której kapitał zakładowy wynosi 
41.634.480,00 PLN i która posługuje się numerem NIP: 527-02-04-212 (zwana dalej „Organizatorem”)

II. UCZESTNICY PROGRAMU 
1.  Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, prowadzących zakład blacharsko-lakierniczy zwanych dalej 

„Uczestnikami”, którzy w okresie trwania Programu dokonają w sieci dystrybucyjnej Organizatora zakupu produktów Organizatora wymienionych w pkt. III 
niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

2. W Programie nie mogą uczestniczyć: 
  a.  pracownicy Organizatora,
  b.  inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Programu.
  c.  podmioty współpracujące bezpośrednio z 3M Poland Sp. z o.o. oraz wszelkie inne podmioty pośredniczące w obrocie produktami  

wymienionymi w pkt. III Regulaminu.

III.  PRZEDMIOT PROGRAMU 
Programem objęty jest zakup opakowań produktów wskazanych na poniższej liście („Produkty”):

Symbol/Model Numer magazynowy Opis Jednostka sprzedażowa (opakowanie)

50417 XA004680451 Środek polerski Fast Cut Plus 1L 1 butelka

80349 UU003165147 Mleczko polerskie Extra Fine 1L 1 butelka

50383 UU003165154 Mleczko Ultrafina 1L 1 butelka

9374 XA004680436 Środek polerski Fast Cut 1L 1 butelka

9375 XA004680444 Mleczko polerskie Perfect- it 1L 1 butelka

51052 XA004680469 Mleczko polerskie Fast Cut XL 1L 1 butelka

IV.   CZAS TRWANIA PROGRAMU 
Program trwa w okresie od dnia 25 września 2017 r. do dnia 31 października 2017.

V.  ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 
1. Uczestnik, który w okresie trwania Programu zakupi w sieci dystrybucji 3M określone ilości Produktów wymienionych w pkt. III Regulaminu otrzyma nagrodę: 
  a.  Przy zakupie 1 butelki past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052  

– nagroda w postaci 2 pary rękawiczek roboczych 3M COMFORT GRIP GLOVE (Wartość netto 24,80 zł)
  b.  Przy zakupie 3 butelek past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052  

– nagroda w postaci 3 sztuk gąbek polerskich 3M do wyboru 50487 lub 50488 lub 50388  (Wartość netto 114,70 zł)
  c.  Przy zakupie 7 butelek past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052  

– nagroda w postaci 1 sztuki kurtki typu Softshell  (Wartość netto 125,00 zł)
  d.  Przy zakupie 10 butelek past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052  

– nagroda w postaci 1 sztuki ekspresu przelewowego marki Philips (Wartość netto 200,00 zł)

2.  Jedna nagroda będzie przyznana po dokonaniu zakupu co najmniej 1, 3, 7 lub 10 jednostek sprzedażowych Produktu wskazanego w pkt III niniejszego regulaminu. 
Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że 1 nagroda będzie przyznawana do każdych 1, 3, 7 lub 10 jednostek sprzedażowych Produktu (wskazanego w pkt III 
powyżej).

3.  Maksymalna liczba zakupionych przez Uczestnika butelek past polerskich 3M 50417 lub 3M 80349 lub 3M 50383 lub 3M 9374 lub 3M 9375 lub 3M 51052 
uprawniająca do udziału w Programie Sprzedaży Premiowej „Pasty polerskie 1-3-7-10”  wynosi 20 butelek (łącznie). 

4. Nagrody będą wysyłane wg wskazania na formularzu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

5.  Nagroda będzie dostarczona przez Organizatora w ciągu 30 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Uczestnika Załącznika Nr 1 informującego o chęci 
otrzymania nieodpłatnego produktu oraz przedstawienia dowodu zakupu produktów wymienionych w punkcie III Regulaminu. Dowód zakupu stanowić będzie 
kopia faktury lub paragonu z zasłoniętą informacją na temat ceny Produktów. Załącznik nr 1 oraz kopię dowodu zakupu należy przekazać do przedstawiciela 
handlowego 3M.

6. Nagroda będzie dostarczona przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w Załączniku Nr 1.

VI.  KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI 
1.  Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Programu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem na piśmie pod adresem:  

3M Poland Sp. z o.o., Dział Materiałów do Napraw Blacharsko-Lakierniczych, al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn.  
Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych obliczonych od dnia otrzymania korespondencji przez Organizatora. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest 3M. 3M jako administrator danych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na potrzeby realizacji Programu, w tym przekazania Nagród Uczestnikom, rozpatrywania 
reklamacji, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników przed dostępem osób 
trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w niniejszym Programie. 

VIII. REKLAMACJE 
1.  Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w trakcie trwania Programu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania Nagrody. 

Reklamacje mogą dotyczyć niezgodnego z Regulaminem sposobu prowadzenia Programu.

2.  O terminowym złożeniu reklamacji będzie decydować data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – 
listem poleconym na adres Organizatora: 3M Poland Sp. z o.o., Dział Materiałów do Napraw Blacharsko-Lakierniczych, al. Katowicka 117, Kajetany,  
05-830 Nadarzyn

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane identyfikujące Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje złożone po upływie terminu przewidzianego powyżej nie będą rozpatrywane.

5.  Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez Organizatora listem poleconym w terminie 30 dni roboczych od daty 
wpłynięcia reklamacji (decyduje data stempla pocztowego.)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Programu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagród.

4.  Nagrody z chwilą ich przekazania podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  
Płatnikiem podatku jest Uczestnik, który otrzymał Nagrodę. 


