
Regulamin promocji: „Polspeed to potfurrnie dobry papier” 

 

§ 1 Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie: 

1. Organizator - Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Równoległa 9A 

02-235 Warszawa 

Tel.: +48 22 431 47 60 

Fax:: +48 22 431 47 00 

email: praxis@praxis.pl  

www.praxis.pl 

NIP: 522-304-28-25 

KRS nr: 0000601987 - Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS  

REGON nr: 362856893 

Numer rejestrowy BDO: 000013791 

2. Promocja – „Polspeed to potfurrnie dobry papier” przeprowadzany przez Organizatora, na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

3. Partner Handlowy – klient Praxis, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  

o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego uprawniony do składana zamówień. 

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna – pracownik lub współpracownik (osoby zatrudnione  

na podstawie umów cywilnoprawnych) Partnera Handlowego firmy Praxis. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Promocja „Polspeed to 

potfurrnie dobry papier” oraz zasady nagradzania Uczestników. 

2. Promocja  odbywa się w dniach od 02.09.2019 do wyczerpania dodatków promocyjnych  

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy uprawnieni do składania zamówień w firmie Praxis. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Partnera Handlowego o udziale w Konkursie,  

a w przypadku, gdy Partner wyrazi sprzeciw, Uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji udziału  

w Konkursie. 

 

http://www.praxis.pl/


3. W czasie trwania promocji w dniach od 02.09 do wyczerpania dodatków promocyjnych -   do zakupu 2 

palety papierów  POLSPEED  w formacie A4 lub A3   Klient otrzyma 1 torbę na laptopa POTFURRY – jako 

dodatek promocyjny  

 

 

4.  Decyduje data wystawienia faktury. 

 

 

 

§ 4 Dodatki promocyjne  

Dodatkiem promocyjnym jest torba na laptopa POTFURRY   

 Indeks  promocyjny : IPKDP-__13@ 

 
 

1. Dodatki promocyjne będą fakturowane po 0,01pln   na tym samym dokumencie sprzedaży co 

zakupiony papier . 

2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 

ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.   

  

3.  Wyczerpanie puli wszystkich nagród oznacza automatyczne zakończenie Promocji, o czym 

Organizator poinformuje w sposób przewidziany  dla publikacji niniejszego  Regulaminu.   

  

4. Po wyczerpaniu określonych w § 4 nagród,  pomimo spełnienia kryteriów określonych w 

niniejszym Regulaminie, prawo  do nagrody nie powstaje.   

  

5.  Uczestnik może uzyskać dowolną ilość nagród pod warunkiem każdorazowego spełnienia 

warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie .   

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator promocji  nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub 

okolicznościami niezawinionymi przez Praxis Invent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa zakłócenia lub przerwy w działaniu portalu B2B. 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, 

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku 

Promocji . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. 


