
 

 

Regulamin promocji AROMAT ŚWIĄT 

1. Organizatorem  akcji promocyjnej zwanej dalej „Promocją”,  jest Papyrus Sp. z o. o. z siedzibą  

w Warszawie  (02 – 583), ul. Wołoska 9, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą zwanych  dalej 

„Klientami”. 

3. W Promocji nie może brać udziału osoba będąca pracownikiem Organizatora. 

4. Promocja trwa od 12 do 30 grudnia 2022r. lub do wyczerpania puli nagród. 

5. Zasady promocji:  

• promocja dotyczy sprzedaży papierów i kopert ozdobnych z magazynów Papyrus; 

• promocja obejmuje wszystkie produkty z zakresu papierów i kopert ozdobnych z kolekcji: 

Fuego, Malmero, Flora, Plike, Natural Evolution, Natural Green Evolution, Lunar, Distinction, 

Majestic Classic, Majestic Luxus, Majestic Chameleon, Majestic Satins, Gmund Original, Gmund 

Heidi, Gmund Cotton, Gmund Action, Gmund 925, Gmund Wood, Cromatico,-ca., Gmund Colors 

Matt, Gmund Colors Metalic, Gmund Colors Felt, Gmund Colors Transparent, Cartamela, Recyco, 

Reef, Slide, MultiDesign, FocusCard Smooth, Rainbow (w formatach folio); 

• do zakupu zestawu AROMAT ŚWIĄT w promocyjnej cenie  uprawniony będzie każdy klient, 

który w okresie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu papierów i kopert ozdobnych 

o wartości minimum 1000,00 zł (netto). Zamówienia złożone w okresie trwania promocji nie 

sumują się; 

• liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona. O kolejności decyduje dzień realizacji 

dostawy; 

• nagroda będzie zafakturowana na kwotę 0,01pln/szt. 

 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną, upust cenowy itp. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności ze strony Klienta wobec 

Organizatora w dniu rozliczenia Promocji. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź zmiany  

w regulaminie. 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 grudnia i ma zastosowanie do czasu załatwienia wszystkich 

spraw dotyczących tej Promocji. 

10. 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. 

11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem: www.papyrus.com/pl 

12. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 449 0 290 lub na adres e-mail: 

printing.pl@papyrus.com 
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