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POSTANOWIENA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji „Jeden sklep, od metra przewodów, jest firma 

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja obowiązuje w miesiącach listopad-grudzień 2017 r. w sklepie internetowym 

www.sklephelukabel.pl  

3. Promocja dedykowana jest wszystkim nowym Klientom, którzy dokonają rejestracji i 

zakupu w miesiącach objętych promocją. 

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i przebieg promocji. 
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ZASADY PROMOCJI 

 

1. Aby wziąć udział w promocji i otrzymać 10 % rabatu na pierwsze zakupy, należy 

zarejestrować się w sklepie www.sklephelukabel.pl.  

2. Po dokonaniu rejestracji, Klient na podany adres mailowy, otrzymuje  

kod rabatowy 10%, do wykorzystania przy pierwszym zakupie.  

3. Po dokonaniu pierwszych zakupów i wyrażeniu opinii na temat sklepu, Klient 

otrzymuje 10% rabatu na kolejne zakupy. 

4. Kody rabatowe nie łączą się i są do jednorazowego wykorzystania. 

5. Kod rabatowy na pierwszy zakup można realizować do 31.12.2017 r.  

Kod rabatowy za przesłanie opinii do 31.03.2018 roku. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika  
promocji jest Organizator. 

2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji promocji i postanowień regulaminu są dane 
zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora i 
podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami administratora za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału 
w Promocji i otrzymania kuponu rabatowego.  

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. 

http://www.sklephelukabel.pl/
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.helukabel.pl, w zakładce 

aktualności/konkursy i promocje. 
2. Przed wzięciem udziału w promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym 

regulaminem. Udział w promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą 
wiadomości e-mail na adres marketing@helukabel.pl. Reklamacje rozpatrywane będą 
przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.  
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