Regulamin promocji „LUMAX® DZIECIOM”.
Czas trwania promocji 15.07.2019 – 31.08.2019

Par. 1. Warunki ogólne.
1. Organizatorem promocji jest BestService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa, NIP 113-20-65-362, KRS: 0000157156 XIII
Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
2. Promocja dla klienta hurtowni obowiązuje dla produktów zakupionych u
dystrybutorów marki LUMAX i HEDA w dniach od 15go lipca 2019 do 31go sierpnia
2019 lub do wyczerpania zapasów u organizatora promocji.
3. Promocją objęte są wyznaczone punkty handlowe na terenie Polski, oznaczone
plakatem promocyjnym ‘LUMAX® DZIECIOM’.
4. Promocja dotyczy produktów marki LUMAX ( w tym taśm i akcesoriów oraz tub LED)
oraz produktów HEDA.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz nie obowiązuje przy zamówieniach
w których zastosowano ceny inwestycyjne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub wydłużenia
akcji handlowej bez podania przyczyny.
7. Promocja dotyczy zakupów dokonanych na bazie cennika LUMAX z dnia 1.06.2019
roku oraz standardowych warunków handlowych wynikających z zawartej umowy
handlowej.
Par. 2. Warunki dla klientów końcowych.
1. Promocja obowiązuje każdorazowo dla pojedynczego zakupu klienta, zakupy nie
sumują się.
2. Za każde 100PLN netto wydane w hurtowni na zakup towarów w marce LUMAX lub
HEDA klient otrzymuje jeden z prezentów wymienionych na plakacie promocyjnym.
Każdy produkt, niezależnie od ilości, będzie sprzedawany przez hurtownię klientowi
w cenie w cenie 0,01PLN netto na fakturze lub na paragon.
3. Produkty promocyjne klient otrzymuje wraz z zakupem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktów promocyjnych w trakcie
trwania promocji w zależności od stanu zapasów.
5. Organizator zastrzega sobie, w razie wyczerpania zapasów danego produktu
promocyjnego, możliwość wysłania innych produktów promocyjnych niż zamówione,
w ramach grupy produktów wyznaczonych w promocji.

Par. 3. Warunki dla Hurtowni.
1. Promocja obowiązuje dla dostaw zrealizowanych w dniach od 15 lipca do 31 sierpnia
2019 roku.
2. Hurtownia biorąca udział w promocji „LUMAX® DZIECIOM” otrzymuje produkty
promocyjne wraz z zamówieniem składanym na specjalnym druku zamówień.
3. Ilość i rodzaj produktów promocyjnych wskazuje hurtownia na zamówieniu
promocyjnym. W przypadku wyczerpania zapasów któregokolwiek z produktów
promocyjnych spółka Bestservice będzie wysyłała inne produkty, które biorą udział w
promocji bez uzgadniania z hurtownią.
4. Produkty promocyjne należne hurtowni wyliczane są na bazie cen zakupu netto po
rabatach z cennika organizatora z dnia 1.06.2019 roku. Każdy zakup za 100PLN netto
to 1 produkt.
5. Produkty promocyjne dla hurtowni fakturowane są po 0,01PLN netto.

