
Regulamin Promocji MK Systemy Kominowe 

 

1. Organizatorem Promocji jest Unimax S.A., z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-

526 Kielce, wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000069145, NIP 959-12-50-

519 o kapitale zakładowym w wysokości 1.300.000 zł, wpłaconym w całości, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

 

2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

zwanych dalej „Uczestnikiem”. 

 

3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Organizatora. 

 

4. Czas trwania promocji: od 01 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 lub do 

wyczerpania zapasów nagród. 

 

5. Przedmiotem promocji są produkty firmy MK. 
 

6. Za zakup w punktach sprzedaży Organizatora, w okresie trwania promocji 

produktów firmy MK o wartości: 

 3 000 zł netto, Klient otrzyma miarę magnetyczną Premium MILWAUKEE; 

 12 000 zł netto, Klient otrzyma zestaw dwóch profesjonalnych poziomic 

MILWAUKEE: poziomica Block Torpedo 25 cm, poziomica wzmacniana 

magnetyczna 60 cm. 

7. Uczestnicy promocji dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur 

VAT. 

8. Klient ma prawo do odbioru maksymalnie jednej nagrody każdej kategorii, zgodnie 

z warunkami z pkt. 6. 

9. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu sprzedaży 

przedstawionego przez Organizatora. 

 

10. Nagroda może zostać odebrana po wypełnieniu „Druku Zamówienia Nagrody” przez 

Uczestnika w dziale sprzedaży Organizatora lub u przypisanego opiekuna. 
 



11. W przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych Uczestnika wobec Organizatora w 

momencie składania przez Uczestnika Zamówienia nagrody, Organizator zastrzega 

sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia. 

 

12. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Organizatora w którym 

dokonany został zakup w ciągu 10 dni od daty uregulowania przez Uczestnika 

wcześniejszych zaległości płatniczych zgodnie z pkt. 11 regulaminu. 

13. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów nagród. 

 

14. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 

 

15. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika 

przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu. 

 

16. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. 

 

17. Uczestnik odbierając nagrodę zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora 

jednorazowej opłaty w wysokości 1 zł netto + VAT. 
 

18. Organizator informuje, że obrót, na podstawie którego Uczestnik odbiera nagrody 

w ramach promocji jest wyłączony z naliczania punktów w Programie 

Lojalnościowym „Klub Instalatora Unimax”.  
 

19. Należność, o której mowa w pkt. 17 Uczestnik może uiścić w kasie Organizatora. 
 


