
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Kupuj przewody – odbieraj nagrody” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2,  
96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs pod hasłem „Kupuj przewody – odbieraj nagrody” trwa w terminie od  
23 kwietnia do 22 sierpnia 2012 r. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób 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 23 kwietnia – 22 sierpnia 2012 r. dokonać zakupu 
asortymentu biorącego udział w konkursie.  

2. Zakres asortymentu biorącego udział w konkursie: 
 

 Przewody sterownicze:  JZ-500, JZ-600, JB-750, JZ-600-Y-CY 

 Przewody gumowe: TITANEX 

 Przewody jednożyłowe, spawalnicze: TITARC 
 

3. Klienci biorący udział w konkursie mogą ubiegać się o nagrodę główną oraz nagrody  dodatkowe. 

4. Podstawą ubiegania się o nagrodę główną jest wartość zakupów (złożonych zamówień), 

przypadająca na poszczególnego Klienta, poparta odpowiednimi zamówieniami w okresie trwania 
promocji. 

5. Nagrody: 
 
NAGRODA GŁÓWNA oraz próg zakupowy: 

 Za złożenie zamówień o łącznej wartości netto: 150 000,00 zł 
 

 GRAN CANARIA  - wycieczka na Wyspy Kanaryjskie 
 

NAGRODY DODATKOWE 

Nagrody dodatkowe zostaną przyznane Klientom, którzy nie wygenerowali wymaganego obrotu 
kwalifikującego do nagrody głównej. Spośród tych Klientów zostaną wybrani Ci, którzy w okresie 
promocji zamówią łącznie największą ilość przewodów wg kryteriów: 
- ilość przewodów w metrach lub - waga przewodów 

 

  Vivabox Extreme III – Przygoda (zestaw 114) 

 
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 głównej wygranej oraz wygranych dodatkowych wraz z nagrodami zostaną 
dostarczone do Klientów w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu. 

9.  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 późn. zm.). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

http://www.helukabel.pl/

