
 

 

Regulamin Promocji 

„Świętuj z nami 50-lecie obecności 

miniładowarek na rynku” 

 
Do Promocji można przystąpić do 30.06.2019 r. 

Promocja obowiązuje do 30.06.2019 r. (lub do wyczerpania asortymentu) 

 

  
§ 1 Organizator Promocji 

1. Promocja „Świętuj z nami 50-lecie obecności miniładowarek na rynku”, zwana dalej 

Promocją, organizowana jest przez firmę TECH-EKSPERT POŁUDNIE PAWEŁ KALITA z siedzibą 

przy ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola, posiadającą numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 866-100-16-73, zwaną dalej „Organizatorem”.  

 

§ 2 Dane osobowe 

1. TECH-EKSPERT POŁUDNIE Paweł Kalita jest administratorem danych osobowych Uczestników 

Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych i przetwarza je w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych 

oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych 

przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.  

 

§ 3 Czas trwania Promocji 

1. Do Promocji można przystąpić do dnia 30.06.2019.  

2. Promocja trwa do dnia 30.06.2019 lub do wyczerpania asortymentu (bez konieczności 

odrębnego powiadamiania). 30.06.2019 jest ostatnim dniem, w którym Uczestnik Promocji 

może zakupić asortyment maszyn, do którego otrzyma dodatki promocyjne. Zakończenie 

Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.  

 

§ 4 Uczestnictwo w Promocji 

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną 

zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej 

Uczestnikami Promocji, które w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 spełnią łącznie następujące 

warunki: 1) złożą zamówienie na maszyny marki CASE Construction, które przynależą do 

grupy asortymentowej objętej promocją 2) uzyskają pisemne potwierdzenie przyjęcia 

zamówienia od handlowca sprzedającego maszyny marki CASE będącego pracownikiem 

Organizatora. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora.  

3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 

marketingu Organizatora związanych z realizacją Promocji.  

4. Uczestnik przystępując do udziału w Promocji – akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.   

 

§ 5 Zasady przyznania nagrody w ramach Promocji 

1. Uczestnik Promocji, który w terminie określonym w § 3 ust. 1, spełnił łącznie warunki 

uczestnictwa w Promocji wskazane w § 4, otrzyma nagrodę w postaci zestawu: oryginalnego 

pokrowca na fotel operatora do maszyny CASE Construction, filtrów na 500 godzin pracy 

oraz okolicznościowego znaku wydanego z okazji 50-lecia miniładowarek w ofercie rynkowej 

maszyn CASE. Nagroda przesłana będzie w trybie uzgodnionym z handlowcem 

sprzedającym maszyny marki CASE, będącym pracownikiem Organizatora.  



 

§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na 

adres e-mail: techekspert@techekspert.pl bądź w formie pisemnej na adres Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać nazwę firmy, NIP, imię, nazwisko, adres do korespondencji 

Uczestnika Promocji oraz opis przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

O wyniku rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w sposób,  

w jaki dokonał zgłoszenia reklamacyjnego. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie: www.techekspert.pl oraz w siedzibie 

Organizatora.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  

3. Promocja nie podlega łączeniu z innymi akcjami marketingowymi podejmowanymi przez 

Organizatora.  
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