
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„WIEDZA o produktach HELUKABEL – 2014 r.” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.  Konkurs „WIEDZA o produktach HELUKABEL” jest skierowany do Wszystkich Klientów obecnych 

oraz potencjalnych HELUKABEL Polska i ma charakter etapowy. 

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

96-325 Radziejowice. 

3. Konkurs rozpocznie się 12.05.2014 r., a zakończy się 06.06.2014 r. 

4. Informacje na temat Konkursu: tel.: +48 46 858 01 60 

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

6. Podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowi wygraną w konkursie i zostanie opłacony 

przez firmę HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

 

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURS 

 

1. Konkurs dotyczy: Wiedzy z zakresu całej oferty HELUKABEL Polska. 

Wszyscy uczestnicy, którzy odpowiedzą prawidłowo na konkursowe pytania z trzech etapów 

przechodzą do kolejnego etapu, który polega na przesłaniu hasła promującego przewody do 

systemów fotowoltaicznych.  

Z nadesłanych haseł komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze, i tym samym ogłosi zwycięzców 

konkursu. 

 

2. Przez trzy kolejne poniedziałki, czyli: 12 maja, 19 maja, 26 maja będą Państwo  

otrzymywać drogą mailową zestaw kilku pytań. Na odpowiedzi z każdego zestawu czekamy do 

najbliższego piątku. 

 

ETAP I: 12.05.2014 - pytania, do 16.05.2014 r. - odpowiedzi 

ETAP II: 19.05.2014 - pytania, do 23.05.2014 r. - odpowiedzi 

ETAP III: 26.05.2014 - pytania, do 30.05.2014 r. – odpowiedzi 

ETAP IV:  Hasło reklamowe  w terminie 2.06.2014 r. – 6.06.2014 r. 

 

3. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest nadesłanie prawidłowych odpowiedzi z  

danego etapu.  

 

Odpowiedzi oraz hasła należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: 
wirowska@helukabel.pl 

 

      NAGRODA 

Komisja konkursowa spośród przesłanych haseł wyłoni  trzy najlepsze hasła. 
 

NAGRODY WG ZAINTERESOWAŃ ZWYCIĘZCÓW  

RÓWNOWARTOŚCI 300 ZŁ  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu zwycięzców otrzymają Państwo drogą mailową  

do dnia 10.06.2014 r. Nagrody zostaną przesłane w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu 

wyników. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu.   

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można, 

kierować 664 949 900 – Dominika Wirowska. 
 
 
          
         Zapraszamy 
         HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  
 

 

 

 

 


