
Regulamin promocji „Dla Koneserów” 
 

§ 1 Organizator Promocji 

 

      1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą „Dla Koneserów” 

zwanej dalej „Sprzedażą premiową”, jest : Praxis Invent Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ulica 

Równoległa numer 9A, 02-235 Warszawa, REGON 362856893, NIP 522-304-28-25), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601987 zwana dalej 

„Organizatorem”.  

 

§ 2 Postanowienia Ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji i zawiera warunki 

uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie zamówienia na papiery 

Polspeed, Pollux, Poljet w formacie A4 (w ilościach pełno paletowych) 

2. Złożenie zamówienia jest potwierdzeniem przez Uczestnika, iż zapoznał się z 

regulaminem, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na informacje 

związane z jego treścią. 

3. Celem sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed, Pollux, Poljet  w 

formacie A4. 

4.  Rozpowszechnienie współpracy z Praxis Invent a także dotarcie do jak najszerszego 

grona odbiorców oraz zachęcenie Uczestników do systematycznej współpracy z 

Organizatorem 

5. Promocja trwa od 02.07.2018 r. do wyczerpania zapasów. 

 

6. Udział w Sprzedaży premiowej jest dobrowolny. 

 

§ 3 Warunki przystąpienia do promocji oraz zasady promocji. 

 

1. W promocji mogą brać udział Partnerzy Handlowi firmy Praxis Invent oraz nowi 

Partnerzy Handlowi. 

 

2. Warunkiem wzięcia udziału Uczestnika w Promocji jest: 

a. Akceptacja niniejszego Regulaminu; 

b. Dokonanie w okresie trwania Promocji zamówienia na minimum 

1paletę ( lub jej wielokrotność )  papierów Polspeed A4 , Pollux A4 

lub Poljet A4 w cenach regularnych, uprawniające do otrzymania 

nagrody- 2 Butelki filtrujące 0,5l DAFI 

 

3. Zakup uprawniający do uzyskania nagrody musi być jednorazowy. Ilość nagród jest 

ograniczona. 
 

4. Nagrody dopisywane są na FV są za 0,01 gr. jako dodatek promocyjny z indeksu :  

 

IPKDP-__03@ 

 



5. Nagrody zostaną przyznane tylko Partnerom, którzy nie posiadają przeterminowanych 

zobowiązań względem Praxis Invent 

 

6. Faktura jest potwierdzeniem udziału w promocji. Osoby prowadzące działalność są 

zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego poprzez zaliczenie wartości 

otrzymanej nagrody w przychody z prowadzonej działalności. 

 

 

 


