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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

TOTALNA WYPRZEDAŻ DO -90% NA OŚWIETLENIE 

 

§ 1 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej Akcją, jest ASAJ sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach, adres: 

ul. K. Przerwy–Tetmajera 1, 08–110 Siedlce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000044519, NIP 821–22–27–830, kapitał zakładowy 103.000,- zł zwana dalej Organizatorem. 

2. Akcja prowadzona jest w dniach od 24 września do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania stanów 

magazynowych.  

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

4. Akcja obejmuje zasięgiem filie stacjonarne w Siedlcach, Mińsku Maz., Łukowie, Białej Podl., Stojadłach, 

Łomży, Radomiu, Olsztynie, Piotrkowie, Ostrowcu Świętok. oraz sklepy internetowe hurtelektryczny.pl 

i szybkalampa24.pl 

5. Udział w Akcji jest dobrowolny.  

 

§ 2 

 

UCZESTNICY 

 

1. Akcja przeznaczona jest dla Klientów ASAJ, zwanych dalej Uczestnikami, którzy w okresie trwania Akcji 

dokonają zakupów produktów, o których mowa w § 3. 

2. 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.  

 

§ 3 

 

SPECJALNA OFERTA PRODUKTOWA 

 

1. Specjalna oferta produktowa obejmuje produkty promocyjne wymienione w załączniku nr 1. 

2. Produkty ze specjalnej oferty sprzedawane są z rabatem do -90%.  

3. Cena wskazana przy produkcie jest ceną do zapłaty, zawierającą rabat. 

4. Ceny produktów promocyjnych dostępne są na salach sprzedaży oraz w sklepach internetowych 

biorących udział w akcji. 

5. Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona. 

6. Ceny promocyjne dotyczą tylko produktów ze stanów magazynowych. 

7. Oferta produktowa może być różna w zależności od punktu sprzedaży. 
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§ 4 

ZASADY PROMOCJI 

 
1. Promocja obowiązuje od 24 września do 31 grudnia 2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych.  

2. Jeden uczestnik może wielokrotnie dokonać zakupu produktów z oferty specjalnej. 

3. Oferta ważna przy transakcjach gotówkowych. 

 

 

§ 5 

 

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, 

nie później niż w terminie do 7 dni od daty zakończenia Akcji. O zachowaniu terminu do wniesienia 

reklamacji decyduje data jej nadania. 

2. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia, 

dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być 

zgłaszane na adres Organizatora ul. K. Przerwy-Tetmajera 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Promocja”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Reklamacje 

rozpatrywane będą przez Komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora. Z prac 

komisji sporządzony zostanie protokół. 

6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany 

w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom w siedzibie Organizatora. 

 
 


