
 

 REGULAMIN I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ 
“Kamizelka z automatu” 

 
§1 

Organizator 
 

1. Organizatorem Promocji “ Kamizelka z automatu” jest PPH TEKLA Krzysztof 
Tekla ul. Poddane 3 43-246 Strumień zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  Numer 
REGON 242869800 , NIP 5481644617  zwane dalej “Organizatorem”. 

2. Regulamin stanowi podstawę Akcji Promocyjnej i określa prawa oraz 
obowiązki jego uczestników. 

§2 
Zasięg promocji i terminy 

 
1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, we 

wszystkich punktach dystrybucyjnych kotłów firmy TEKLA. 
2. Promocja trwa od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania puli 

nagród. 
 

§3 
Produkty objęte akcją promocyjną 

 
1. Promocją objęte są wszystkie KOTŁY AUTOMATYCZNE marki TEKLA: 

Draco, Draco D, Draco Bio, Draco Bio Compact, Draco Bio Compact FII, 
Draco D Bio Lux, Draco D Bio, Tytan Bio, Draco Eco D (dalej „Produkty 
promocyjne”) zakupione w czasie trwania akcji promocyjnej. 

2. Akcja promocyjna nie obejmuje kotów wystawowych na faktury 
długoterminowe oraz kotłów wyprzedażowych 
  

§4 
Uczestnicy konkursu 

 
1. Uczestnikami akcji promocyjnej są podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pisemną, 
aktualną umowę handlową z organizatorem akcji promocyjnej (zwani dalej 
„Uczestnikiem”) 
 

§5 
Warunki uczestnictwa 

  
1. Uczestnik po zakupie jednego z wymienionych Produktów promocyjnych z §3 

ma prawo do nagrody w postaci kamizelki ocieplanej w ilości 1 szt. do 
każdego kotła automatycznego. 

2. Nagroda zostanie wydana po uregulowaniu płatności za fakturę zakupową za 
Produkty promocyjne  lub zostanie wysłana na wskazany w umowie handlowej 
adres kupującego. 



 

3. Liczba nagród ograniczona ilościowo. O kolejności przydziału nagród decyduje 
kolejność zakupionych Produktów promocyjnych. 

4. Rozmiar wysłanej kamizelki będzie losowy , chyba że Uczestnik promocji 
uzgodni z Organizatorem  preferowany rozmiar kamizelki mailowo na 
marketing@teklakotly.pl lub telefonicznie 665 661 627 .   

 
§6 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną należy składać 
drogą mailową na adres: marketing@teklakotly.pl  w terminie do 14 dni od 
daty zakończenia akcji promocyjnej. 

2. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 
do 30 dni od dnia ich otrzymania. 
 

§7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej  

www.teklakotly.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie Organizatora. 
2. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają  charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną 
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem, a jego Uczestnikami 

rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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