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Regulamin promocji „Nexelo -30%”
Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą - „Nexelo 30%”.
Organizatorem Promocji jest Tora-Zajdel Sp. z o.o. siedzibą w Świdnicy (kod: 58-100), adres: ul.
Kliczkowska 41, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS 0000089920, Kapitał zakładowy 338 000,00 zł. REGON 890179188, NIP PL8840008775.
Promocja „Nexelo -30%” obowiązuje podczas całego cyklu wyścigów MTB – Bike Maraton 2019 r.
Promocja rozpoczyna się w dniu 02.06.2019 r. i trwa do 12.10.2019 r.
Promocja polega na przyznaniu kuponu rabatowego (po spełnieniu warunków określonych w pkt 6)
upoważniającego do otrzymania jednorazowej zniżki na zakup produktu z asortymentu marki Nexelo w
wysokości 30% - od ceny detalicznej obowiązującej w danym dniu na stoisku Nexelo. Zakup możliwy
jest tylko z pośród produktów znajdujących się w dniu realizacji kuponu rabatowego na stoisku Nexelo.
Warunkiem skorzystania z promocji „Nexelo -30%” i otrzymania kuponu rabatowego jest wypełnienie
ankiety i udzielenie odp. na pytania wskazane w jej treści(dostępnej na stoisku Nexelo), a następnie
przekazanie jej obsłudze stoiska. Dokonując powyższego każda osoba, która wypełni ankietę będzie
uprawniona do dokonania zakupu towaru, dostępnego z asortymentu na stoisku z 30 % rabatem.
naliczanym od ceny detalicznej towaru. Jeden kupon uprawnia do zniżki na jeden produkt. Każda
osobą, uprawniona jest do wypełnienia nieokreślonej liczby ankiet.
Realizacja kuponu rabatowego polega na oddaniu wypełnionego kuponu obsłudze stoiska Nexelo i
dokonaniu zakupu towaru, dostępnego z asortymentu na stoisku.
Cennik z towarami dostępnymi na stoisku Nexelo jest dostępny pod adresem:

https://nexelo.pl/data_files/wysiwyg/Cennik%20promocyjny%20Nexelo%20-30%25.pdf
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Kupon rabatowy może zostać zrealizowany tylko na stoisku Nexelo i tylko podczas następujących
edycji Bike Maratonu:
• Jelenia Góra – 02.06.2019 r.
• Szklarska Poręba – 06.07.2019 r.
• Ludwikowice Kłodzkie – 07.09.2019 r.
• Sobótka - 12.10.2019 r.
Uzyskane kupony rabatowe są ważne do dnia 12.10.2019 r. (Finał Sobótka) – później tracą ważność i
nie będzie można ich realizować, nie będą też podstawą do udzielenia rabatu przy zakupie
jakiegokolwiek sprzętu marki Nexelo.
Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.
Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów
Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej
przyczyny rozumianej jako: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację
przeprowadzania promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników
promocji; przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania promocji; zmiana sposobu
przeprowadzania promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu
poprzez jego publikację. Zmiana regulaminu nie wpływa na zakupy dokonane w ramach promocji
przed dokonaniem zmiany.

