
Regulamin promocji  

§1 Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem jest Inter-Comp.PL Marek Kowalski z siedzibą w Koronowie, 86-010 

Koronowo, ul. Dworcowa 36a/9, będący płatnikiem VAT, zarejestrowany pod numerem 
NIP PL9670386414 oraz posiadający REGON 093166716 zwany dalej Organizatorem.  

2. Promocja organizowana jest przy współudziale Dahua Technology Poland Sp.z o.o..  
3. Promocja trwa od dnia 01.06.2021 r. do wyczerpania puli nagród, jednakże nie dłużej 

niż do dnia 30.09.2021 r.  
4. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:  

1) Instalatorze, Integratorze, Agencji Ochrony – należy przez to rozumieć osobę 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do 
czynności prawnych zajmującą się montażem systemów teletechnicznych;  w 
szczególności instalacjami sprzętu telewizji dozorowej (CCTV) i systemów 
alarmowych;  

2) Uczestniku – należy przez to rozumieć Instalatora, Integratora lub Agencję 
Ochrony, który zgodnie z zasadami Regulaminu zgłosił swój udział w Promocji;  

3) Nagrodzie – należy przez to rozumieć wiertarko-wkrętarkę Makita DHP453 w 
zestawie z 1 akumulatorem BL1830, ładowarką DC18SD oraz walizką z tworzywa 
sztucznego, do którego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie, 
uprawniony jest Uczestnik.  

6. Promocją objęte są zakupy produktów z cennika dystrybucyjnego Dahua Technology 
dokonane przez Uczestników u Organizatora.   
  

§2 Warunki uczestnictwa i zasady Promocji  
1. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania Promocji spełni warunki wymienione  w §2 

pkt 2 Regulaminu może zakupić w cenie 1 zł netto + 23% VAT wiertarko-wkrętarkę 
Makita DHP453 w zestawie z 1 akumulatorem BL1830, ładowarką DC18SD oraz walizką 
z tworzywa sztucznego.   

2. Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest spełnienie przez Uczestników 
warunków promocji, w szczególności:  

1) dokonanie jednorazowego zakupu produktów Dahua Technology na kwotę min. 
10.000 zł netto;  

2) zakup produktów Dahua Technology za kwotę min. 10.000 zł netto uprawnia 
uczestnika do zakupu 1 szt. Nagrody, o której mowa w §2 pkt 1 Regulaminu.  

3) dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie elektronicznej;  

4) zrzeczenie się z uprawnienia do zwrotu Organizatorowi objętych promocją 
produktów dystrybucyjnych Dahua Technology.  

3. Dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji oznacza akceptację przez Uczestnika zasad 
Promocji określonych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na:  

1) przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 
administratora danych tj. Organizatora, u którego zostało dokonane zgłoszenie 



udziału w Promocji, w celu założenia i prowadzenia konta klienta  w systemie 
informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora;  

2) przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 
administratora danych tj. Organizatora, u którego zostało dokonane zgłoszenie 
udziału w Promocji, w celach udziału w promocji objętej Regulaminem.  

4. Promocja trwa w terminie 01.06.2021 r. – 30.09.2021 r.  
5. Organizator po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia przez Uczestnika warunków 

Promocji wystawi fakturę VAT za zakup produktów Dahua, o których mowa  w §2 pkt 
2 ppkt 1 Regulaminu dołączając na fakturze pozycję „Wiertarko-wkrętarka Makita 
DHP453 (zestaw) – Promocja” na kwotę 1 zł netto + VAT.  

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub 
inne świadczenie.  

7. Uczestnik nie ma możliwości zwrotu zakupionych produktów objętych Promocją, 
których wartość zakupu uwzględniona została przy weryfikacji uprawnienia  do 
Nagrody.   
  

§4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane 

przez Uczestników Promocji mailem na adres: info@inter-comp.pl.  
2. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji można przesyłać przez cały 

czas trwania Promocji tj. do dnia 30.09.2021 r. Reklamacje wpływające po tym terminie 
nie będą rozpatrywane.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą 
poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia 
reklamacji.  

5. Decyzja Organizatora jest ostateczna.  
  
§5 Postanowienia końcowe  

1. Organizator w dowolnym momencie bez podania przyczyny może zakończyć Promocję.  
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  


