REGULAMIN PROMOCJI
„Wiosna z Xerox”
§1 Warunki ogólne
1.1.

Promocja „Wiosna z Xerox”, zwana danej Promocją, obowiązuje od 12 marca do 31 marca
2018 roku.

1.2.

Organizatorem Promocji jest firma RAFCOM Rafał Ziółkowski z siedzibą przy ul. Bodycha
97, 05-820 w Regułach.

1.3.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z uczestnikami konkursu są specjaliści ds. sprzedaży,
zwani dalej Handlowcami.

§2 Udział w promocji
2.1.

W Promocji może wziąć udział każdy klient firmy Rafcom, zwany dalej Uczestnikiem.

2.2.

Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który
jest zamieszczony na stronie https://rafcom.waw.pl/b2b/.

2.3.

Do udziału w Promocji można przystąpić w każdym momencie jej trwania.

2.4.

Nagrody zostaną przekazane po zakończeniu promocji i podsumowaniu wyników, do 15
kwietnia 2018.

§3 Zasady promocji
3.1.

Promocja obejmuje wyłącznie zakupy produktów marki Xerox.

3.2.

Promocja nie dotyczy produktów objętych rabatem specjalnym i promocją cenową oraz
sprzedaży poniżej oficjalnego cennika podanego przez Rafcom.

3.3.

Za dokonanie zakupów marki Xerox w okresie 12 marca – 31 marca przypadają nagrody w
postaci kart zakupowych do wybranych sklepów w całej Polsce (IKEA, MEDIA MARKT,
DOUGLAS, H&M, ZARA, HOME&YOU) według najwyższego procentowego wzrostu obrotów
zakupów w stosunku do ubiegłego roku kalendarzowego:
I. Miejsce - nagroda o wartości 1500 PLN
II. Miejsce - nagroda o wartości 1000 PLN
III. Miejsce - nagroda o wartości 700 PLN
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§4 Odpowiedzialność Organizatora
4.1.

Prawo do składania reklamacji w sprawie niezgodności przeprowadzenia Promocji z
niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w terminie 7 dni roboczych,
licząc od daty zakończenia Promocji.

4.1.

Reklamacja pod rygorem nieważności musi zostać przysłana e-mailem na adres:
biuro@rafcom.waw.pl. Pisemne reklamacje nadesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

4.3.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 10 dni roboczych, licząc od
daty otrzymania e-maila z reklamacją.

4.4.

Powiadomienie o decyzji Organizatora dotyczącej uwzględnienia lub nieuwzględnienia
reklamacji zostanie wysłane e-mailem, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

4.5.

Organizator jest uprawniony do jednostronnego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych
dotyczących Promocji.

4.6.

Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora.
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