
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU   
„Montenegro – Czarna Perła Bałkanów” 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2,  

96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs trwa w terminie : od 25 marca do 31 sierpnia 2014 r. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów składających zamówienia w  

HEUKABEL Polska Sp. z o.o. i obejmuje zasięgiem całą Polskę.  

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.helukabel.pl 

5. Podatek w wysokości 10% stanowi wygraną w konkursie i zostanie opłacony przez firmę 

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie 25 marca – 31 sierpnia 2014 r. dokonać 

zakupu asortymentu biorącego udział w konkursie.  

2. Zakres asortymentu biorącego udział w konkursie: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRONIC-CY (LIY-CY) 

 TITANEX powyżej 50 QMM 

 F-CY-JZ 

 JZ-600-Y-CY 

 JB-750 powyżej 50 QMM 

 2YSLCY-J 

 TRONIC (LIYY) 

 SIHF 

 SIF 

 PAAR-TRONIC-CY 

 JB-500 poniżej 50 QMM 

 JZ-500 poniżej 50 QMM 

 JZ-600  poniżej 50 QMM 

 HELUTHERM 145 

 TITANEX PREMIUM 

 F-CY-OZ 

 JB-750 

 TITANEX 

 UL-style 1015 

 H07V-K pow. 50 QMM 

 NHXH-FE 180/E90 

 CLEAN CABLE – KU SUB-R1 

http://www.helukabel.pl/


 

 
 

3. Klienci biorący udział w konkursie ubiegają się o nagrodę główną oraz nagrodę 

dodatkową. Podstawą ubiegania się o nagrodę główną jest wartość zakupów (złożonych 

zamówień), przypadająca na poszczególnego Klienta, poparta odpowiednimi zamówieniami 

w okresie trwania promocji oraz przesłanie hasła promującego asortyment HELUKABEL. 

Komisja konkursowa wybierze 25 najlepszych haseł. Hasło prosimy przesłać na adres: 

marketing@helukabel.pl 

 

4. Nagroda Główna oraz próg zakupowy 

Próg zakupowy: 

Za złożenie zamówień o łącznej wartości netto: 350 000,00 zł 

oraz hasło promujące asortyment HELUKABEL 

NAGRODA GŁÓWNA: 

MONTENEGRO – Czarna Perła Bałkanów  

w terminie 27.09 – 04.10.2014 r. 

 

5. Nagroda dodatkowa  

Nagroda dodatkowa zostanie przyznana Klientowi, który nie wygenerował wymaganego  

obrotu kwalifikującego do nagrody głównej i prześle do nas hasło promujące nasz 

asortyment. Spośród nadesłanych haseł, komisja konkursowa nagrodzi jedno najciekawsze 

hasło. Hasło prosimy przesłać na adres: marketing@helukabel.pl 

 

NAGRODA DODATKOWA: 

Weekendowy wyjazd do HOTELU KLIMEK**** SPA  w MUSZYNIE 

dla dwóch osób (Klient z os. Towarzyszącą) w terminie 09/10 2014 (termin 

realizacji do ustalenia). 

 

6. Zamówienie zaliczone w konkursie nie może być brane pod uwagę w innym konkursie 

organizowanym przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest nie zaleganie z płatnościami. 

8. Informacje o wygranej dostarczone zostaną  do Klientów drogą mailową  w ciągu 7 dni od 

zakończenia konkursu. 

9. Warunkiem udziału w wygranej jest przekazanie do dnia 10 września 2014 r. wszystkich 

danych osobowych uczestnika/uczestników wycieczki.  

  



 

 

10. Klienci przystępujący do konkursu deklarują  jednocześnie zapoznanie się z regulaminem 

konkursowym i zgadzają się z jego treścią. 

 

 

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 

1994 roku Nr 4, poz. 27 z póź. zm.). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 
 
 
OPIS NAGRÓD: 

 
NAGRODA GŁÓWNA  
 

Wyjazd do CZARNOGÓRY  w terminie 27.09 – 04.10.2014 r.   
 
Czarnogóra to położony na południu Półwyspu 
Bałkańskiego jeden z najmniejszych krajów Europy. To 
połączenie dwóch  żywiołów: wód Adriatyku oraz 
wysokich gór schodzących do morza. Ten kraj pełen 
magicznych zakątków, przepięknych miejsc, zabytków i 
krajobrazów przyciąga co roku wielu turystów. 
 
W ramach wycieczki Klienci zobaczą: 
 

 Zatokę Kotorska-Boka  

 Miasteczko Budva oraz urokliwą wysepkę XV w. 

 Monastyr Ostrog 

 Dubrownik 

 Jezioro Skadar 

A także wiele innych ciekawych miejscowości i 
obiektów turystycznych. W programie: rafting, 
kanioning, of-road. 
 

 
 
 
 
 



 

 
NAGRODA DODATKOWA  
 
Weekendowy wyjazd dla dwóch osób (klient + osoba towarzysząca) do hotelu Klimek SPA  
wraz z pakietem zabiegów (szczegóły do ustalenia). Termin wyjazdu: wrzesień/październik  
2014 

 
Hotel Klimek **** SPA http://www.hotelklimek.pl/ 

 

 
Z serca gór Beskidu Sądeckiego, z doliny potoku 
Szczawnika i Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
zapraszamy Państwa na wypoczynek do Muszyny 
Złockie. Dla Gości ceniących relaks, chcących 
poświęcić czas na odnowę biologiczną, rodzinny 
wypoczynek w górach, lubiących sport i turystykę hotel 
przygotował idealną ofertę. 
 
 
 

 
 
Więcej informacji na temat przebiegu konkursu oraz nagród uzyskają Państwo w Dziale 
Marketingu: chroscicka@helukabel.pl, Wirowska@helukabel.pl 
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