
 

 

 
REGULAMIN PROMOCJI 

 
NIE CZEKAJ! ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE W GODZINACH 8.00 – 11.00  

i ODBIERZ NAGRODĘ 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

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

96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs trwa w terminie : od 11 maja do 10 lipca 2015 r. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich Klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

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. 

II. Przedmiot i przebieg konkursu 

 

1. Temat konkursu: „Nie czekaj! Złóż zamówienie w godzinach 8.00 – 11.00 i odbierz 
nagrodę” 
Podstawą ubiegania się o nagrodę jest złożenie zamówienia w godzinach 8.00 – 11.00, oraz 
przesłanie hasła promującego asortyment HELUKABEL. Komisja konkursowa wybierze 20 
najlepszych haseł. Hasło prosimy przesłać na adres: marketing@helukabel.pl  

 

Nagroda: KARTA PODARUNKOWA Visa o wartości 200 zł  
                   dla każdego Zwycięzcy  

2. Promocja ma charakter cykliczny, Klienci mają szansę na wygraną w następujących 

terminach: 

25.05.2015 r. – wybór 5 Klientów (haseł) 

08.06.2015 r. – wybór 5 Klientów (haseł) 

22.06.2015 r. – wybór 5 Klientów (haseł) 

10.07.2015 r. – wybór 5 Klientów (haseł) 

 
3.  O wyborze najlepszego hasła oraz wygranej będzie decydowało jury określone przez Dyrektora 

Generalnego i Dyrektora Marketingu HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  

  

4.  Informacje o wygranej wraz z nagrodą zostaną dostarczone do Uczestnika w terminie do dwóch 

tygodni po ogłoszeniu zwycięzców przez Organizatora.  

 
III. Postanowienia końcowe 

1.  Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie.  

3.  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 późn. zm.)  

4.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

http://www.helukabel.pl/

