
Regulamin promocji Wiosennej 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin promocji „Promocja Wiosenna” określa warunki i zasady promocji         

„Promocja Wiosenna” edycja 2017 zwanej dalej Promocją. 

2. Organizatorem promocji „Promocja Wiosenna”  jest  

CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Łopuszańskiej 38D, 02-232             

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego        

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII          

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS        

0000037375, NIP 951-14-96-432, REGON 012192639, wysokość kapitału       

zakładowego 314.268.600,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2017 i trwa do 30.04.2017 lub do            

momentu wyczerpania zapasów.  

5. Klienci mogą skorzystać z rabatu na kruszywa ogrodowe zgodnie z          

postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

§ 2 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie zamówienia w okresie trwania          

promocji to jest w okresie od 1.03.2017 do 30.04.2017 przez nowych lub            

obecnych klientów Organizatora 

2. Promocja dotyczy zakupu łączonego produktów z oferty 2016r oraz nowych          

produktów Organizatora, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi. Promocją są        

objęte produkty sprzedawane w formie minimum logistycznego jednej pełnej         

palety (minimalna sprzedaż dotyczy jednej palety ) : opakowanie 1000kg typu           

big-bag, worki 25 kg, worki 10 kg, lub zamówień cało-samochodowych (ok.           

24ton). 

3. Lista produktów promocyjnych w ofercie Kruszyw Ogrodowych znajduje się         

poniżej: 

Kod produktu Nazwa produktu 
   CX-KR1-B/G81    GRIS 8/16 - 10kg 
   CX-KR1-B/G82    BLANCUZCO 8/16 - 10kg 
   CX-KR1-B/G83     CREMONO 8/16 - 10kg 
   CX-KR1-B/G84    ROSA GRANITO 8/16 - 10kg 

CX-KR1-A/G81 GRIS 8/16 - 20kg  
CX-KR1-A/G82 BLANCUZCO 8/16 - 20kg 



CX-KR1-A/G83 CREMONO 8/16 - 20kg 
CX-KR1-A/G84 ROSA GRANITO 8/16 - 20kg 
CX-KR1-C/G81 GRIS 8/16 - 1000kg  
CX-KR1-C/G82 BLANCUZCO 8/16 - 1000kg 
CX-KR1-C/G83 CREMONO 8/16 - 1000kg 
CX-KR1-C/G84 ROSA GRANITO 8/16 - 1000kg 
CX-KR1-C/G85 PLACA 40/200- 1000kg 
CX-KR1-L15 GRIS 8/16 - luz 
CX-KR1-L16 BLANCUZCO 8/16 - luz 
CX-KR1-L17 CREMONO 8/16 - luz  
CX-KR1-L18 ROSA GRANITO 8/16 - luz  
CX-KR1-L19 PLACA 40/200- luz  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody uczestnikom nie          

spełniającym wymogów określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

 

§ 3 

1. W ramach promocji Rabatowej , uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości          
zgodnej z założeniami niniejszego regulaminu dla Klienta, który złoży         
zamówienia w okresie trwania promocji- Rabat na zakup kruszywa ogrodowego z           
oferty Kruszyw Ogrodowych Organizatora w wartości wynikającej z wielkości         
zamówienia: 
a. Przy zakupie dwóch palet z oferty 2016 roku i minimum 3 palet nowych             

produktów – Rabat w wysokości 10% na nowe produkty i 5% na produkty z              

2016r 

b. Przy zakupie dwóch palet z oferty 2016 roku i minimum 5 palet nowych             

produktów – Rabat w wysokości 15% na nowe produkty i 5% na produkty z              

2016r 

c. Przy zakupie dwóch palet z oferty 2016 roku i minimum 7 palet nowych             

produktów – Rabat w wysokości 20% na nowe produkty i 5% na produkty z              

2016r 

d. Rabat 10% przy zakupie 1 transportu całosamochodowego nowego produktu         

(Produkt Promocyjny ) w luzie 

2. Uczestnik promocji rabatowej chcący skorzystać z promocji, zobowiązany jest         
podczas składania zamówienia u Kierownika Sprzedaży lub poprzez Centrum         
Obsługi Klienta powiadomić o takim zamiarze, podając kod – „Promocja          
Wiosenna” 

 

3. Kontakty do Regionalnych Kierowników Sprzedaży oraz Centrum Obsługi         
Klienta: 



Region wschodni:  Tel. 48 665 101 434  
Region zachodni:  Tel. 48 782 551 380  
Region centralny : Tel. 48 603 160 821 
Centrum Obsługi Klienta : 800 700 077 

 
4. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje zasady Regulaminu Promocji. 
 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami dostępnymi w ofercie            
Organizatora, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej 

 

6. Promocja obejmuje wyłącznie cenę produktu bez ceny transportu. 
 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4 

1. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej       

www.kruszywaogrodowe.pl , oraz siedzibie Organizatora 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu, w tym dotyczących        

reklamacji stosuje się postanowienia ogólnych Warunków Sprzedaży Kruszyw        

Ogrodowych CEMEX, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w        

szczególności kodeks cywilny.  

3. Promocja, której warunki zostały określone z niniejszym Regulaminie, nie jest grą           

losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których         

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o               

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27, z               

późniejszymi zmianami 

4. Przystąpienie przez Klienta do promocji jest równoczesne z wyrażaniem zgody na           

przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. 

5. Klient przystępując do promocji wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie         

danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji promocji.        

Administratorem danych osobowych jest CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w            

Warszawie, Łopuszańska 38D, kod pocztowy 02-232. Administrator danych        

informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych              

osobowych osobie, której dane są przechowywane, przysługuje prawo dostępu         

do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest           

dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów. 

6. Przystąpienie przez Klienta do promocji jest równoznaczne z akceptacją         

niniejszego Regulaminu.  

  

http://www.kruszywaogrodowe.pl/

