Atelier® - nowy wymiar opakowań
1.

Organizatorem konkursu jest firma Papyrus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 675), ul. Wołoska 5.

2.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, prowadzących działalność gospodarczą zwanych dalej „Klientami”. W konkursie nie może brać udziału osoba
będąca pracownikiem Organizatora.

3.

W konkursie może uczestniczyć każdy Klient, który w okresie od 29 maja do 31 sierpnia 2019 r. dokona
w firmie Papyrus Sp. z o.o. zakupu kartonu Atelier® na poniższych zasadach. Udział w konkursie jest dobrowolny.

4.

Zasady promocji:
4.1 Łączna waga kartonu Atelier® zakupionego przez klienta w okresie obowiązywania promocji – minimum 20ton.
4.2

4.3

Zasady rozliczania:
a.

Papyrus Sp z o.o. podsumuje ilość zakupionego kartonu Atelier® po zakończeniu okresu trwania konkursu;

b.

Nagroda przysługuje tylko jednemu Klientowi, który kupi największy tonaż (kg) kartonu Atelier® w ramach
konkursu;

c.

Informacja o konkretnej wartości zakupionego materiału nie zostanie ujawniona pozostałym uczestnikom
konkursu;

d.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygraniu nagrody drogą e-mailową;

e.

Informacja o bieżącej klasyfikacji będzie aktualizowana do 5. dnia każdego następnego miesiąca.
O wynikach konkursu zwycięzca zostanie poinformowany po 5. września 2019r.
Nagrodą, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie, będzie voucher wysokości 3000 zł do zrealizowania przy
zakupie
roweru
marki
Gazelle
w
sieci
dystrybucyjnej
tej
marki
na
terenie
Polski.
W przypadku jeśli Zwycięzca wybierze rower Gazelle, którego cena jest wyższa niż kwota
z voucheru, zaistniałą różnicę w cenie Zwycięzca pokrywa we własnym zakresie.

5.

Nagroda zostanie przekazana po zakończeniu konkursu.

6.

Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności ze strony Klienta wobec firmy Papyrus Sp. z o.o.
w dniu rozliczenia promocji.

7.

Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną, upust cenowy itp.

8.

Do nagrody dołączony zostanie protokół odbioru nagrody, który należy wypełnić i odesłać do firmy Papyrus Sp. z o.o..
Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej beneficjenta i powinna być przez niego opodatkowana na
zasadach ogólnych.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 maja 2019r.
w związku z trwaniem konkursu.

i stosuje się do czasu załatwienia wszystkich spraw wynikłych

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania
przyczyny, przy czym wprowadzając zmiany Organizator będzie respektował prawa nabyte przez Klientów.
13. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 449 0 200 lub adres e-mail: info.pl@papyrus.com

www.papyrus.pl

