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REGULAMIN PROMOCJI 

„SCHNEIDER” 

 

1. Organizatorem promocji „SCHNEIDER” („Promocja”) jest firma KWANT Hurtownie 

Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Lokalnej 5, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000297591, NIP: 5170241998, REGON: 180295910 („Organizator”), przy 

współudziale firmy SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Konstruktorskiej 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000029914, NIP: 5220011965, REGON: 010397768 „Współorganizator”. 

2. Promocja prowadzona jest we wszystkich punktach sprzedaży („Punkty Sprzedaży”): 

KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Lokalnej 5, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000297591, NIP: 5170241998, REGON: 180295910.  

3. Promocja trwa w okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r. lub do wyczerpania 

nagród („Okres Trwania Promocji”). 

4. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów („Uczestnicy”), którzy dokonają 

zakupu asortymentu objętego promocją za określoną kwotę, uzyskując w ten sposób 

prawo do nabycia w cenie 1 PLN netto jednej z poniższych nagród („Nagroda”): 

• I próg - za kwotę 500 zł netto otrzymasz czujnik obecności napięcia; 

• II próg - za kwotę 1 500 zł netto otrzymasz przedłużacz 5x230V+2xUSB 2,4A 

z przewodem 1,5 m; 

• III próg - za kwotę 3 000 zł netto otrzymasz termometr na podczerwień; 

• IV próg - za kwotę 5 000 zł netto otrzymasz lampa warsztatowa 

LED 30W + statyw 3,1 m. 

5. Promocją objęty jest asortyment z grupy 01 aparatura modułowa/obudowy 

plastikowe i 03 osprzęt elektroinstalacyjny („Premiowane Produkty”). 

6. Dopuszczalne jest kumulowanie zakupów danego Uczestnika w Okresie Trwania 

Promocji, w celu osiągnięcia wartości zakupowej upoważniającej do otrzymania Nagrody. 

7. Za zakup stanowiący wielokrotność wartości uprawniającej do otrzymania Nagrody, 

uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba Nagród. 

8. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia Nagrody w promocyjnej cenie jest 

wypełnienie i przekazanie sprzedawcy formularza zgłoszeniowego dostępnego w Punkcie 

Sprzedaży nie później niż 10 dni po zakończeniu Okresu Trwania Promocji. 
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9. Przekazanie Nagrody Uczestnikowi nastąpi w Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano 

zakupu, najpóźniej do dnia 30.06.2019 r. – o możliwości odebrania Nagrody Uczestnik 

zostanie poinformowany telefonicznie. 

10. Nagroda zostanie odsprzedana Uczestnikowi za 1 zł netto. 

11. Biorąc udział w Promocji w imieniu przedsiębiorcy Uczestnik oświadcza, że posiada 

prawo do reprezentowania firmy, w imieniu której występuje. 

12. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie lub 

łączyć ich z prawami do uzyskania Nagrody innych Uczestników. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Uczestnikom, 

których zaległości płatnicze na dzień wydania Nagrody są przeterminowane powyżej 

60 dni. 

14. Produkty objęte Promocją nie podlegają zwrotowi. 

15. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

16. Zdjęcia Nagród zamieszczone w materiałach informacyjnych mogą odbiegać od ich 

rzeczywistego wyglądu. 

17. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest 

Organizator. 

19. Uczestnik Promocji wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, że 

zapoznał się z Regulaminem Promocji i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej akcji 

promocyjnej w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Dane podawane są na 

zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Promocji wymagane jest 

wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Promocji i wydania Nagród Uczestnikom. Uczestnicy mają 

prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. W momencie 

usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Promocji.  

20. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Promocji, Uczestnicy mogą uzyskać 

kontaktując się z Organizatorem: KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą 

w Ostrołęce przy ul. Lokalna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000297591, NIP 5170241998, 

REGON: 180295910, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

marketing@kwant.net.pl 
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Formularz zgłoszeniowy SCHNEIDER 

 

 

Imię i nazwisko / Firma:  

Adres:  

Numer telefonu:  

Numery faktur dokumentujących 

zakup Premiowanych Produktów 

SCHNEIDER:  

 

Łączna wartość netto zakupów 

Premiowanych Produktów 

SCHNEIDER: 

 

Nagroda:  

 

 

 

 

Data 

Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 


