REGULAMIN PROMOCJI: PRZYSZŁOŚĆ DRUKU Z BIXOLON
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Promocji „PRZYSZŁOŚĆ DRUKU Z
BIXOLON”.
1. Organizatorem Promocji jest Koncept-L Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306428, NIP 526-21-03-850, o
kapitale zakładowym 504 000,00 zł (wpłaconym w całości), adres e-mail:
koncept@koncept-l.pl, dalej zwany „Organizatorem”.
2. Ogólne warunki współpracy, pośrednio odnoszące się do niniejszej Promocji, w tym
odpowiednio: - ogólne warunki współpracy handlowej oraz korzystania z Systemu B2B
Koncept-L S.A. można znaleźć pod adresem www.koncept-l.pl
ZASADY PROMOCJI
1. Promocja jest skierowana wyłącznie do Partnerów Koncept-L S.A.
2. Promocja trwa od 7 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. lub do momentu wyczerpania
zapasu nagród.
3. Oferta dotyczy nowych zamówień na wybrane urządzenia marki Bixolon opisane w dalszej
części Regulaminu, zrealizowanych i zafakturowanych do 31 grudnia 2021r.
4. Za zakup każdego z wymienionych poniżej urządzeń marki Bixolon, w zależności od modelu,
Partner otrzymuje nagrodę:
20 PLN – za drukarki biurkowe: XD3-40 d/t, XD5-40 d/t
20 PLN – za drukarki mobilne: XM7-20, XM7-40, SPP-L3000
40 PLN – za drukarki przemysłowe: XT2-40, XT5-40
5. Nagrody kwotowe będą przekazywane w formie kart prepaid, na podstawie podsumowania
zakupów od dnia 7 października br. do dnia 31 grudnia br. i wydawane najpóźniej do 3 tygodni
po zakończeniu Promocji.
6. Zwroty lub korekty zamówienia skutkują odpowiednią redukcją uzyskanych na jego podstawie
nagród na zasadach z dnia wystawienia dokumentu korygującego.
7. W przypadku braku dostępności nagrody uwzględnionej w zasadach Promocji, Koncept-L S.A.
zastrzega sobie prawo do dostarczenia innej nagrody o zbliżonej wartości.
8. Wysyłka nagród realizowana jest na zawarty w profilu Kontrahenta adres, kurierem lub pocztą
na koszt Koncept-L S.A.
9. Zobowiązania, wynikające z ewentualnego rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanych
nagród, leżą po stronie Partnera – Uczestnika Promocji.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zmiany warunków Promocji, o czym
Partnerzy – Uczestnicy Promocji, zostaną poinformowani.
11. Udział w Promocji jest tożsamy z akceptacją niniejszego Regulaminu

