
Skrócony regulamin promocji „Vissen PP-R” 
 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Vissen PP-R”.  

2. Organizatorem Promocji  jest Prandelli Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, ul. 

Budowlanych 40,  80-298 Gdańsk (zwana dalej: Prandelli Polska). 

3. Promocja trwa od dnia 25 kwietnia 2022 do dnia 22 lipca 2022  lub do wyczerpania zapasów. 

4. Promocja skierowana jest do klientów Prandelli Polska. 

5. Promocją objęte są  elementy systemu polipropylenowego Vissen będące w ofercie Prandelli 

Polska. 

6. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie w okresie jej trwania jednorazowego zakupu 

produktów objętych promocją  w ramach jednego z pakietów określonych w pkt.7. 

7. Wartość pakietów promocyjnych oraz przypisanych do nich towarów przedstawia się 

następująco: 

a) Pakiet I – jednorazowy zakup elementów wymienionych w pkt. 5 o wartości min. 3.000 zł 

netto uprawnia do otrzymania ogrodniczek roboczych Prandelli. 

b) Pakiet II – jednorazowy zakup elementów wymienionych w pkt. 5 o wartości min. 4.500 zł 

netto uprawnia do otrzymania szczypiec do rur  Knipex Cobra (87 01 250) . 

8. Próg wartościowy zamówienia liczony do promocji jest wartością netto po odliczeniu 

obowiązujących rabatów handlowych.  

9. Promocja nie dotyczy zamówień objętych specjalnym dodatkowym rabatem inwestycyjnym. 

10. Zamówienia muszą być czytelne i opatrzone pieczątką oraz podpisem osoby upoważnionej do 

reprezentowania firmy.  

11. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przekazana przez doradcę 

techniczno-handlowego firmy Prandelli Polska. 

12. Ilość nagród jest ograniczona. Decyduje kolejność zamówień.  

13. Nagrody wydawane w Promocji nie mogą być zamienione na gotówkę lub na nagrody innego 

rodzaju. 

14. Wszystkie zamówienia promocyjne złożone do dnia 22.07.2022, które pozostaną nie 

zrealizowane z powodów niezależnych od Zamawiającego Organizator zobowiązuje się 

zrealizować w najbliższym możliwym terminie na warunkach promocji „Vissen PP-R”.  

15. W Promocji mogą brać udział jedynie firmy nie posiadające przeterminowanych należności 

względem Prandelli Polska. 

16. Realizacja przekazywania nagród odbywać się będzie na bieżąco, najpóźniej do 22 sierpnia 

2022 roku. 

17. Pełny regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

 


