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Siedlce 15.06.2020 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej Akcją, jest ASAJ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. K. Przerwy – Tetmajera 1, 08 – 

110 Siedlce wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000044519, NIP 821–22–27–830, kapitał zakładowy 103.000,- zł zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Akcja prowadzona jest w okresie od 18 czerwca  do 31 grudnia 2020r.  

3. Akcja może zostać przedłużona lub skrócona przez Organizatora bez podania 

powodów.   

4. Akcja obejmuje zasięgiem wszystkie filie stacjonarne Organizatora z wyjątkiem filii w 

Kozienicach, Rzeszowie, Białymstoku i Warszawie.  

5. Udział w Akcji jest dobrowolny.  

6. Ilość nagród w Akcji jest ograniczona.  

 

 

§ 2 

 

UCZESTNICY 

1. Akcja przeznaczona jest dla Klientów, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej 

Uczestnikami, którzy w okresie trwania Akcji dokonają zakupów, o wartości określonej 

w tabeli w § 3. 

2. Klientem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest: 

- konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

dokonujący zakupu towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub 

gospodarczą. 

3. Uprawnienia z tytułu uczestnictwa w Akcji, w tym wartość zrealizowanych zakupów, 

nie mogą być przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie, w tym na pracowników 

Uczestników, wskazanych w ust. 2 pkt 1.  

 

 

§ 3 

 

ZASADY PROMOCJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Promocja polega na nagradzaniu Uczestników, za realizację określonych poziomów 

zakupów wybranego oświetlenia dekoracyjnego nieoznaczonego jako wyprzedaż, 

zwanych dalej Progami. 

2. Progi, po przekroczeniu, których Uczestnikowi przysługuje nagroda do wyboru, rodzaj 

nagrody określa tabela: 

 



2 

 

Wymagany jednorazowy 

próg zakupów brutto 
Nagroda – produkt gratis 

1500 
Drugi produkt oznaczony czerwoną etykietą z potrójnym logo 

ASAJ 

1000  
Drugi produkt oznaczony czerwoną etykietą z podwójnym logo 

ASAJ 

 500 Drugi produkt oznaczony czerwoną etykietą z jednym logo ASAJ 

 

3. Próg zakupowy po osiągnięciu, którego przysługuje Uczestnikowi nagroda, musi zostać 

osiągnięty w zakupie jednorazowym w okresie trwania Akcji.  

4. Ustalenie wartości zakupów – osiągnięcie progów upoważniających do wydania 

nagrody, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie PA, Faktur Vat,  wystawionych 

przez Organizatora dla Uczestnika –– konsumenta. 

5. Zakupiony asortyment niewyprzedażowy do którego zostanie wydana nagroda na tym 

samym dokumencie zostanie zrabatowany Uczestnikowi o wartość wybranej nagrody.  

6. Jeden uczestnik może wielokrotnie skorzystać z promocji. 

§ 4 

 

ZASADY PRZEKAZANIA NAGRÓD 

1. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na pieniądze lub jakiekolwiek inne towary.  

2. Uczestnik, który dokonał zakupów w wysokości uzasadniającej przyznanie nagrody, w 

okresie trwania Akcji, występuje do Organizatora z ustnym wnioskiem o wydanie 

nagrody.   

3. Organizator sprawdza wskazaną przez Uczestnika wartość zakupów, i w przypadku 

potwierdzenia dokonania zakupów za kwotę uprawniającą do nagrody, zawiadamia 

ustnie Uczestnika o przyznaniu nagrody.  

 

§ 5 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Akcji biorąc udział akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie 

Organizatora. 

 


