KUP DOWOLNE ŁOŻYSKA PFI DLA MOTORYZACJI LUB ROLNICTWA ZA MIN. 1000 ZŁ
NETTO I ODBIERZ POKROWIEC NA TWOJE NARZĘDZIA.
Organizatorem promocji “Kup łożyska PFI, spełnij warunek promocji i odbierz nagrodę”
jest Albeco sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (adres: ul. Południowa 71, 62-064
Plewiska) i numerem NIP: 779-00-00-089.
Promocja PFI Bearings trwa od 9.05.2022 r. i trwa do 1.07.2022 lub wyczerpania zapasów
nagród – pokrowców na narzędzia.
Uczestnikiem promocji nazywamy Klienta, który w czasie trwania promocji zakupi w
sklepie Albeco dowolne produkty PFI za kwotę minimum 1000 zł netto i opłaci fakturę
VAT (zgodnie z terminem płatności z faktury).
Klient, który zwrócił do Albeco produkty PFI biorące udział w promocji, jest
zobowiązany oddać upominek lub faktura zostanie powiększona o jego wartość, jeżeli
po oddaniu produktów PFI nie będzie spełniony warunek przyznania nagrody.
Promocja jest przeznaczona dla wszystkich Klientów Albeco, którzy spełnili warunki
promocji i są zarejestrowani w sklepie Albeco.
Promocja jest przeznaczona tylko dla Klientów zarejestrowanych na terenie Polski.
Nagrody zostaną przyznane Klientom po zakończeniu trwania promocji PFI.
Albeco zastrzega sobie miesięczny okres po zakończeniu promocji na dostarczenie
upominków promocyjnych do Klientów.
Upominki konkursowe zostaną dostarczone do Uczestników najpóźniej 31.07.2022 r.
Albeco pokrywa koszt przesyłki upominku do uczestnika promocji.
Nagrodą w promocji organizator nazywa pokrowiec wykonany z wytrzymałem tkaniny na
narzędzia robocza z nadrukowanym logotypem PFI Bearings i Albeco.

Organizator promocji skontaktuje się z Uczestnikiem, który spełnił warunki promocji
potwierdzi jego uczestnictwo w promocji i ustali adres wysyłki.
Nagrodą w promocji jest pokrowiec na narzędzia z logotypem PFI i Albeco o wartości 50 zł
brutto.
Każdy Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie 3 nagrody w trakcie jej trwania.
Uczestnik promocji jednorazowo może otrzymać 1 nagrodę. 1 faktura Vat spełniająca warunki
promocji – zakupy dowolnych produktów PFI za min. 1000 zł netto = 1 nagroda.

Postanowienia końcowe
Podczas trwania promocji Klientom Albeco, którzy zakupią dowolne produkt PFI wydawane
będzie gadżet ze znakowaniem PFI i Albeco, tj. długopisy i zapachy do samochodu.
Wydawanie gadżetów będzie niezależne od warunków promocyjnych (min. 1000 zł netto) i
będzie się odbywało do momentu wyczerpania się zapasów.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
i obowiązujące przepisy prawa.
Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę Albeco sp. z o.o.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy polskiego prawa.

