
Regulamin promocji  „Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone, 20 
sztuk” 
 
dla instalatorów 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem promocji „Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone, 20 
sztuk”, zwanej dalej "Promocją", jest firma  
Emiter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 27, NIP 644-29-26-039 
 
II. Uczestnicy Promocji 
1. Program przeznaczony jest tylko dla instalatorów, prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą, w 
ramach której nabywają produkty Organizatora.  
2. Organizator ma prawo do wglądu dokumentów firmowych (NIP, Regon, wpis do ewidencji lub KRS) instalatora, biorącego udział w 
Programie. 
 
III. Zasady Promocji 
1. Uczestnik może skorzystać z promocji poprzez zakup towarów z partii produkcyjnej objętej promocją. 
2. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w promocji przysługuje cena specjalna na  Gniazda 230V 45x45mm marki EmiterNet. 
3. Gniazda względem aktualnie dostępnego modelu mają zamienione oznaczenie L i N i nie powinny być łączone z produktami o 
innym kodzie produktu. 
 
Gniazda  modułowe        ILOŚĆ NA PROMOCJĘ: 160 opak 

E/GMBZ-P1 
Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i 
zwalniaczem, czerwone, 20 sztuk 

 
100,30 zł netto/opak 

  
 
3. Regulamin promocji będzie udostępniany na prośbę każdego uczestnika, o którym mowa w punkcie II, przez Dział Sprzedaży 
osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową. 
4. Uczestnik promocji lub osoba upoważniona do jego reprezentowania akceptuje w całości i bez zastrzeżeń postanowienia 
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na zastosowanie się do jego postanowień. 
 
IV. Czas trwania Promocji 
1.  Promocja trwa w okresie od 6 kwietnia 2021 do wyczerpania partii towaru przeznaczonego na promocję. 
 
V. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Promocji 
1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. 
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko lub nazwę) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon 
kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony 
listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik Promocji może zostać wykluczony przez Organizatora z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez niego 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych 
przez Uczestników Programu.  
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Promocji oraz 
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 


